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 ثٌٛفور ثألٌٚٝ : ثٌّٛثًه ٚ ثألٖٔطز ثإللضٚجه٠ز فٝ ثٌؼجٌُ                                 

 ثٌوًُ ثألٚي : ثٌٕٖجٟ ثًٌَثػٝ ِٚٛثًهٖ فٝ ثٌؼجٌُ                                     
 

 ٗ ثإلْٔجْ إلٕذجع فجؽجصٗ ث٠ًٌٌٚٞز الّضٌّثً ف١جصٗ ثصؾ* 

فضٝ صًٛٙ إٌٝ ثٌق١ٛثْ  ٚصٌد١ز * فٝ ثٌّجٝٝ ِجًُ ثإلْٔجْ ثٌؼو٠و ِٓ ثألٖٔطز ثاللضٚجه٠ز ثٌذوثة١ز ِغً ث١ٌٚو ٚثٌٌػٝ

 ثٌٕٚجػجس ثٌّضموِز فج١ٌج فٟ ثٌوٚي ثٌقو٠غز
 

 ثٌّٕجٟك ثًٌَثػ١ز ثألّج١ّز فٝ ثٌؼجٌُ
( ّٕز ٚػٌف ِؼٙج ثالّضمٌثً فٛق ثألًثٝٝ ثٌنٚذز ػٍٝ ٝفجف ثألٔٙجً ِغً : 5000ِٕي ٔقٛ ) * ػٌف ثإلْٔجْ ثًٌَثػز

 ٚثهٜ ث١ًٌٕ .

 دُ صفٌْ : صؼضذٌ ثًٌَثػز ِٓ ثألٖٔطز ثاللضٚجه٠ز ثٌٙجِز فٝ ثٌؼجٌُ ؟ 
 ِٚوً ًة١ْٝ ٌغيثء ثإلْٔجْ دؾجٔخ ثٌق١ٛثٔجس ٚثالّّجن  -1

 ( ثٌضٝ صومً فٝ ٕٙجػز ثٌّْٕٛؽجس ، ثٌؾٛس -ثٌىضجْ  –١ٌجف ) ثٌمطٓ ِٚوً ٘جَ ٌٍّٛثه ثٌنجَ ثًٌَثػ١ز ِغً ثأل -2

 ( ثٌيٜ ٠ومً فٝ ٕٙجػز إٟجًثس ث١ٌْجًثس                                                            ثٌطذ١ؼٟ ٚ) لٚخ ثٌْىٌ ( ثٌيٜ ٠ومً فٝ ٕٙجػز ثٌْىٌ ، ٚ) ثٌّطجٟ

 صٌصذ٠ ثًٌَثػز دضٌد١ز ثٌق١ٛثْ  -3
 

 ُ أٔٛثع ثٌــًَثػــــــز فٝ ثٌؼجٌُأ٘

 أٚال : ثًٌَثػز ثٌذ١ْطز ) ثٌذوثة١ز (
 أٙذـ ٠ؼًّ دٙج ػوه ل١ًٍ ِٓ ثٌْىجْ فٝ ِٕجٟك ٙغ١ٌر 

 ِٚؼٌَٚز  

ثِٔ ثٌغجدجس ثالّضٛثة١ز ٚدؼٜ ٛثٌّٕجٟك ثٌقجًر ػٍٝ ٘أِجوٓ ثٔضٖجً٘ج :

 ِٕجٟك فٖجةٔ ثٌْجفجٔج 

١ك ثٌّْجفجس ثًٌَّٕػز هٚثس دوثة١ز د١ْطز ، ٝأثّضنوثَ  مٚجةٚٙج :

ٚصذجػو٘ج ، صّجًُ ٌضٛف١ٌ ثالفض١جؽجس ثٌغيثة١ز ثٌالٍِز ٌٍْىجْ هْٚ 

 ٚؽٛه فجةٜ ٌٍضٚو٠ٌ

 ثٌٍّٛ  –ثٌيًر  –ثٌىْجفج –ث١ٌجَ ِقج١ٍٙٙج :

 

 ٚصًّٖ : عج١ٔج : ثًٌَثػز ثٌّضموِز :

 ثًٌَثػز ثٌىغ١فز : -1
 ثٌؼجَ ( الٕذجع فجؽز ثٌْىجْ ِٓ ثٌغيثء  ًٛ دٖىً ِىغف ) أوغٌ ِٓ ٌِر فٝ٘ٝ ًٍثػز ثأل ثٌّمٚٛه دٙج :

 ) ٌالّضٙالن ثٌّقٍٝ فم٠ (

 صٛؽو فٝ ثٌّٕجٟك ثٌقجًر ٚثٌّؼضوٌز وغ١فز ثٌْىجْ  ثِجوٓ ثٔضٖجً٘ج :

صضطٍخ ث٠وٜ ػجٍِز ٚف١ٌر ألٔٙج صضُ ِٓ مالي ػ١ٍّجس ػو٠ور ِغً ديً ثٌذيًٚ ٚثٌٌٜ ٚصٕم١ز ثٌقٖجةٔ ، ٠ٚؼخ  مٚجةٚٙج:

١ٌّىٕز ثًٌَثػ١ز ١ٌٞك ِْجفز ثٌقمٛي ثًٌَثػ١ز ، صًَع ثألًٛ أوغٌ ِٓ ٌِر فٝ ثٌؼجَ دجوغٌ ِٓ الس ٚثف١ٙج ثّضنوثَ ث٢

 ِقٚٛي 

 ثٌمطٓ  –ًٍ ثأل –ثٌمّـ  ِقج١ٍٙٙج :

 

 ثًٌَثػز ثٌضؾج٠ًز ٚثٌؼ١ٍّز : -2
 ٌٝ ثالٔضجػ ثٌضؾجًٜ ثٌٞنُإ٘ٝ ثًٌَثػز ثٌٛثّؼز ثٌضٝ صٙوف  ثٌّمٚٛه دٙج :
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، ِٕجٟك  ٟ ٚثٌٖجٜ فٝ ؽٕٛح ٌٕق ث١ّج ، ِٕجٟك ًٍثػز ثٌمّـ ٚثٌمطٓ فٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقورَِثًع ثٌّطج ثِجوٓ ثٔضٖجً٘ج :

 ثًٚدجًٍثػز ثٌمّـ فٝ 

صٙوف إٌٝ ثالٔضجػ ثٌضؾجًٜ ثٌٞنُ ، صضُ فٝ َِثًع ٚثّؼز ، صْضنوَ أفوط ثالالس ثًٌَثػ١ز ٚثٌطٌق ثٌؼ١ٍّز مٚجةٚٙج: 

 ثٌمطٓ -ثٌٖجٜ  –ثٌمّـ–ثٌّطجٟ  ِقج١ٍٙٙج :       ثٌقو٠غز ٚ٘يث ٠مًٍ ِٓ ثٌضىج١ٌف ٚػوه ثٌؼّجي  

 أُ٘ ثٌّٛثًه ثًٌَثػ١ز:
 (ثألًٍ -ثٌيًر   -ثٌقذٛح ثٌغيثة١ز : ) ثٌمّـ  

 
 ثٌمجًثس ٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ثأل١ّ٘ز ثٌّقٚٛي

 ثٌمّـ

٠ؼضذٌثٌغيثء ثٌٌة١ْٝ 

ٌّؼظُ ٕؼٛح ثٌؼجٌُ 

ف١ظ ٠ٕٚغ ِٕٗ ًغ١ف 

ثٌنذَٚثٌّىٌٚٔز 

 ٚثٌق٠ٍٛجس

 ٌؼج٠ٌُٕضؼ فٝ وً لجًثس ث 

 أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز : 

 ثٌٕٙو  -آ١ّج :ث١ٌٚٓ 

 وٕوث –ثٌٛال٠جس ثٌّضقور  –أ٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز

 ١ًّٚج –فٌْٔج -أًٚدج 

 أّضٌث١ٌج.
 أفش٠م١ب : ِقش

 ثٌيًر
 ) ثٌٖج١ِز (

ِٓ ثٌقذٛح ثٌغيثة١ز 

ثٌّّٙز ، وّج صْضنوَ 

 وؼٍف ٌٍق١ٛثٔجس  

أ٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز :)أٌٚٝ ثٌمجًثس( ،  

ثالٔضجػ وؼٍف ٌٍّج١ٕز  ٠ْٚضنوَ ِؼظُ

 ٠ٚٚوً ؽَء ِٕٗ ٌٍنجًػ

 

 

 ثٌذٕؾٌ( –ثٌّقج١ًٙ ثٌْى٠ٌز : ) لٚخ ثٌْىٌ 
 ثٌمجًثس ٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ثأل١ّ٘ز ثٌّقٚٛي

لٚخ    

 ثٌْىٌ

ثٌّقٚٛي ثالّجّٝ 

 الٔضجػ ثٌْىٌ
 

 أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز : 

 ثٌذٌث٠ًٍ 

 ٠ًَع لٚخ ثٌْىٌ فٝ ثٌّٕجٟك ثٌّوث٠ًز ثٌقجًر    

 ٌثًر ٌِصفؼز ١ِٚجر ٚف١ٌر٠ٚقضجػ ٌق

  ألْ ًٍثػض٠ًَٗع لٚخ ثٌْىٌ فٝ ِؼظُ ثٌمجًثس ِج ػوث أًٚدج  

 قضجػ ٌقٌثًر ٌِصفؼز ١ِٚجر ٚف١ٌر ص

 ثٌذٕؾـٌ

ثٌّقٚٛي ثٌغجٔٝ 

 الٔضجػ ثٌْىٌ

صضٌوَ ًٍثػضٗ فٝ هٚي أًٚدج ) فٌْٔج( دْذخ ِالءِز ظٌٚف  

 ثٌّٕجك ٚثٌضٌدز ثًٌَثػ١ز 

 ( ز ) ثٌٛال٠جس ثٌّضقورثٌّٖج١ٌوّج ٠ًَع فٝ أ٠ٌِىج  

 أًٚدج )فٌْٔج( –( ثف٠ٌم١ج ) ٌِٚ 

  

 

 ٔضجػ ثٌؼجٌّٝ ٌٍْىٌ :إلث

 أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍْىٌ

 ثٌذٌث٠ًٍ )أوذٌ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز( -1

 ثٌٕٙو -2

 عج١ٔج : ث١ٌٚٓ -3
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 ) ثٌمطٓ (ِقج١ًٙ ثأل١ٌجف 

 ثال١ٌجف ثٌطذ١ؼٟ ) 
 ثٌمجًثس ٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ثأل١ّ٘ز ثٌّقٚٛي

 ٓثٌمط

٠ٕضؼ ِٕٗ ثٌن١ٟٛ ثٌضٝ 

صْضنوَ فٝ ٕٙجػز 

 ثٌّالدِ أؽٛه

ٚثٌّْٕٛؽجس ِٚٚوً 

الّضنٌثػ ٠ٍش ديًر 

صْضنوَ ثٌمطٓ ٚ

 ػالفأِنٍفجصٗ 

 ٌٍق١ٛثٔجس

صٕضؼ عٍغٝ ثالٔضجػ ثٌؼجٌّٝ ِٓ ثٌمطٓ  :  آّــ١ج

 ث١ٌٚٓ ٚثٌٕٙو ٚأُ٘ هٌٚٙج :

 أ٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز :  

 ٠ٌىج ثٌؾٕٛد١ز: أِ 

أؽٛه ثألٔٛثع فٝ  ْ ٌِِٓٚ ٚثٌْٛهث أف٠ٌم١ج :

 ٗ ٠ًٟٛ ثٌض١ٍز ثٌؼجٌُ ألٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثٌّطجٟ ثٌطذ١ؼٝ :

 * ٠ْضنٌػ ِٓ ػٚجًر إٔؾجً ثّضٛثة١ز 

 صٕٚغ ِٕٗ ثٟجًثس ث١ٌْجًثسأ١ّ٘ضٗ : 

 ث١ّج ) أٌٚٝ ثٌمجًثس (  ثٌمجًثس ٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز : 

 ف١ظ صؼضذٌ صج٠الٔو أٌٚٝ هٚي ثٌؼجٌُ فٝ ثٔضجػ ثٌّطجٟ ،

 . عُ ثف٠ٌم١ج 

 

 ) ٔذجس هثةُ ثٌنٌٞر (ثٌٖجٜ :

 ) ٌٕق آ١ّج (  ِٟٕٛٗ : 

 ِطٌ غ٠ٌَ –٘ٛثء ًٟخ  –ِٕجك فجً  –صٌدز مٚذز مف١فز  ظٌٚف ًٍثػضٗ : 

   ث١ٌٚٓ أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ ثٔضجؽج ٌٍٖجٜ أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز : 
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 فٝ ثٌؼجٌُٚثٌّْى١ز ثٌغٌٚر ثٌق١ٛث١ٔز ثٌوًُ ثٌغجٔٝ : ثٌٌػٝ ٚ                                        

 

 أٚال : ثٌٕٖجٟ ثٌٌػٛ
 

 ٠ٌصذ٠ ثٌٕٖجٟ ثٌٌػٜٛ دّٕجٟك ثٌقٖجةٔ ثٌط٠ٍٛز ) ثٌْجفجٔج ( 

 ٚثٌقٖجةٔ ثٌم١ٌٚر ) ثالّضذِ ( ٠ٕٚمُْ ثٌٌػٝ إٌٝ ٔٛػ١ٓ :

 

 

 

 

 

 جٌُ :ثٌّٛثًه ثٌق١ٛث١ٔز فٝ ثٌؼ

 صؼضذٌ ثٌغٌٚر ثٌق١ٛث١ٔز ثٌّٚوً ثٌٌة١ْٝ ٌٍقَٛ ٚثألٌذجْ فٝ ثٌؼجٌُ دؾجٔخ ثٌؾٍٛه     

 ٚثٌٚٛف ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ِٕضؾجس أمٌٜ ِف١ور ٌالْٔجْ    

 

 أٔٛثع ثٌق١ٛثٔجس :

 ثٌمجًثس ٚثٌوٚي ثٌٌّد١ز ٌٙج  ثٌق١ٛثٔجس

 ثألدمجً
 ) ثٌّج١ٕز (

 آ١ّج : أٌٚٝ ثٌمجًثس ٚأُ٘ هٌٚٙج ثٌٕٙو  

 ًثس دؼو آ١ّج :ثٌمج 

 ( صقضً ثٌٌّوَ ثٌغجٔٝأ٠ٌِىج ثٌؾٕٛد١ز  -أ١ّج )

 ثألغٕجَ

١ٍِْٛ ًأُ ( دْذخ صٛثفٌ  181ِٓ ف١ظ ػوه ثألغٕجَ )ث١ٌٚٓ ثوذٌ ثٌوٚي 

 أّضٌث١ٌج  -ثٌٕٙو   ثٌقٖجةٔ ١ٍ٠ٙج 

 مٍٟ دجٌه :

 ثٌضؾجًر ثٌو١ٌٚز   صؼضذٌ ثألدمجً ثٌّٚوً ثٌٌة١ْٝ ٌٍقَٛ ٌغجٌذ١ز ّىجْ ثٌؼجٌُ ، ٚصومً دْٕذز وذ١ٌر فٝ

 صٌدٝ ثالغٕجَ فٟ ثٌؼجٌُ دّٕجٟك ثٌٌّثػٝ ثٌضؾج٠ًز ثٌٛثّؼز ِٓ أؽً ٌقِٛٙج ٚثٙٛثفٙج 
  ٚ ثٌنٕج٠ٌٍثالدً ٕ٘جن ف١ٛثٔجس أمٌٜ ِغً ثٌؾجُِٛ ٚثٌّجػَ ٚ

 ثٌٌػٝ ثٌضؾجًٜ ثٌٌػٝ ثٌذوثةٝ )ثٌضم١ٍوٜ (

جٌوٚي صّجًّٗ ؽّجػجس ّىج١ٔز فٟ ثٌّٕجٟك ثٌٚقٌث٠ٚز فٟ ِْجفجس ٚثّؼز د

 ثٌٕج١ِز ٠ٚضٌوَ فٟ : 

صٛؽو فٟ هٚي ٠ّٚ ث١ّج ف١ظ ثٌٚقجًٜ ثٌّؼضوٌز ٚلً ػوهُ٘ دْذخ ث١ّج : 

ثٔضٖجً ثٌضؼ١ٍُ د١ٓ ٘يٖ ثٌمذجةً ٚصغ١ٌ ٖٔجُٟٙ ٌٍؼًّ دجٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز 

 فٟ ثٌٚقجًٜ ثٌقجًر فٟ ١ٕٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١ز ٚدجه٠زوّج صٛؽو ٚثٌنوِجس 

 ثٌٖجَ

 دٙيٖ ثٌقٌفز ؟ دُ صفٌْ : لً ػوه ثٌمجة١ّٓ

 ػ ( دْذخ ص١ٟٛٓ ثٌذوٚ ٚ صوفك ثٌذضٌٚي

 ثف٠ٌم١ج : فٟ ثٌٚقجًٜ ثٌقجًر ّٕجي ثٌمجًر   

 ٚغ١شٖ ٙقجًٜ ثٌضٕوًث : فٟ ثًٚدج ٚث١ّج ف١ظ ٠ٌػٝ ف١ٛثْ ثٌٌٔز 

 ٠ٛؽو دّٕجٟك ثٌقٖجةٔ  

ثٌذٌثًٜ دؤ٠ٌِىج  -ثالّضذِ –) ثٌْجفجٔج 

 ثٌّٖج١ٌز (

نٚ٘ فٝ ٠ؼضّو ػٍٝ ثالّج١ٌخ ثٌقو٠غز ٚثٌض 

ف١ٛثْ ثٌٌّػٝ ف١ظ ٠ٌػٝ وً ٔٛع فٝ َِثًع 

مجٙز دٗ هْٚ ثالمضالٟ دق١ٛثٔجس أمٌٜ 

 الٔضجػ ثالٌذجْ ٚثٌٍقَٛ 

 ٠ْٛه فٟ  

دّٕطمز  ثٌٛال٠جس ثٌّضقورأ٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز : -1

 ثٌقٖجةٔ ثٌم١ٌٚر ) ثٌذٌثًٜ(

 ثالًؽٕض١ٓ أ٠ٌِىج ثٌؾٕٛد١ز :  -2

 أّضٌث١ٌج -3
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 ثٌّٕضؾجس ثٌق١ٛث١ٔز فٝ ثٌؼجٌُ :

 ثٌوٚي ثٌّٕضؾز ثأل١ّ٘ز ثٌّٕضؼ

 ثٌٍقَٛ
 اٌؾّشاء

ثٌّٕضؼ ثٌٌة١ْٝ 

٘ٝ ٌٍق١ٛثْ ٚ

غيثء ًة١ْٝ 

 ٌالْٔجْ

 ث١ٌٚٓ )ثألٌٚٝ( ِؼظّٙج ٌقَٛ ثٌنٕج٠ٌٍ

 ثٌٛال٠جس ثٌّضقور )ثٌغج١ٔز( 
 

 ثألٌذجْ

ثٌّٕضؼ ثٌغجٟٔ 

ثٌٙجَ  ٌٍغٌٚر 

ثٌق١ٛث١ٔز دؼو 

 ثٌٍقَٛ 

 .س ثٌّضقور ثٌغج١ٔزثٌٕٙو أٌٚٝ هٚي ثٌؼجٌُ ثٔضجؽج ، ثٌٛال٠ج 

ثٌْىجْ ٠ٍٚجهر ١ٍِْٛ ٟٓ ٚثالٔضجػ ال٠ىفٝ دْذخ ٠ٍجهر  6ٌِٚ صٕضؼ ٔقٛ  

 ثالّضٙالن ِٓ ثالٌذجْ 

 ثألٙٛثف

ٙٛف ثالغٕجَ 

ِجهر مجَ ثّج١ّز 

ٌٕٚجػز ١ْٔؼ 

 ثٌٚٛف

 ثّضٌث١ٌج ف١ظ أٙٛثف ثٌّج٠ًٕٛ ث١ٌٌٖٙر دغَثًر ثٌٚٛف  

 .عُ ث١ٌٚٓ  

 

 مٍٟ دجٌه : 

 %8 ٠ٗومً ُِٕ ٍثه ِؼوي ثالّضٙالن ثٌؼجٌّٝ ٌٍقَٛ دْذخ ثًصفجع ِْضٜٛ ثٌّؼ١ٖز فٝ وغ١ٌِٓ هٚي ثٌؼجٌ

 فٟ ثٌضؾجًر ثٌو١ٌٚز

 

 ثٌؾٍٛه ِٓ ثٌّٕضؾجس ثٌق١ٛث١ٔز ثٌٌة١ْ١ز ثٌضٝ صومً فٟ ٕٙجػز هدغ ثٌؾٍٛه ٚص١ٕٚؼٙج فٝ ٕىً ِٕضؾجس ؽٍو٠ز ِضؼوهر  

 إٔضجػ ثٌوٚثؽٓ فٝ ثٌؼجٌُ : 
 ٓ ثٌغيثءصٌدٝ ثٌوٚثؽٓ فٟ وً هٚي ثٌؼجٌُ صم٠ٌذج ٚصْجُ٘ دّٕضؾجصٙج ِٓ ثٌٍقَٛ ٚثٌذ١ٜ فٟ ّو فجؽز ثٌْىجْ ِثأل١ّ٘ز :

 ثٌٛال٠جس ثٌّضقور )ثألٌٚٝ( ص١ٍٙج ث١ٌٚٓ.ثٌوٚي ثٌّٕضؾز : 
 

 ثألّّجن
 فٌفز ١ٙو ٚصٌد١ز ثألّّجن : 
صٕضٌٖ ِٕجٟك ث١ٌٚو ػٍٝ ّٛثفً ثٌمجًثس ثٌضٝ صضٛثفٌ دٙج ثٌؼٛثًِ ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌذ٠ٌٖز ثٌضٝ صْجػو فٝ صطًٛ ٘يٖ ثٌقٌفز   -

 .فٝ ثٌّق١ط١ٓ ثألٍٟٕطٝ ٚثٌٙجهٜ  ِغً ّٛثفً ّٕجي غٌح ثًٚدج ، ٚ ّٛثفً ثال٠ٌِىض١ٓ

 ػٛثًِ صطًٛ فٌفزث١ٌٚو : 
 ثٌؼٛثًِ ثٌطذ١ؼ١ز : 

 ٝقجٌز ث١ٌّجٖ ثٌْجف١ٍز ٚغٕج٘ج دجٌّٛثه ثٌغيثة١ز  -1

 ٚفٌر ثٌّٛثٔب ٌٌّٛ ثٌْفٓ  -3ثٌضمجء ثٌض١جًثس ثٌذق٠ٌز ثٌوثفتز ِغ ثٌذجًهر  -2

 ثٌؼٛثًِ ثٌذ٠ٌٖز :

 جػز ثٌٌّثوخ ٚثهٚثس ثٌٚذو ٚثٌغالؽجس ٚفٌر ثٌنذٌثس ثٌف١ٕز ٚثٌؼ١ٍّز  فٟ ٕٙ -1

 ثٌضّٛغ فٟ صٌد١ز ثالّّجن ػٍٝ أِّ ػ١ٍّز فو٠غز  -2
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 إٔضجػ ثألّّجن فٝ ثٌؼجٌُ :  

 فؾُ ثإلٔضجػ ثٌّْىٝ ثٌّٚوً
 ِغً ثٌذقجً ٚ ثٌّق١طجس ٚصّغً )ٔٚف ثإلٔضجػ( ث١ٌّجٖ ثٌّجٌقز

 ثٌؼجٌُ ٚصّغً )عٍظ ثإلٔضجػ (إٔضٌٖس فٝ ثٌْٕٛثس ثألم١ٌر فٝ ثٌؼو٠و ِٓ هٚي  ثٌَّثًع ثٌّْى١ز

 ِغً ثألٔٙجً ٚ ثٌذق١ٌثس ٚصّغً )دجلٝ ثإلٔضجػ( ث١ٌّجٖ ثٌؼيدز

 

ï  ًث١ٌٚٓ : صقضً ثٌٌّوَ ثألٚي ٚصٕضؼ فٛثٌٝ عٍظ ثإلٔضجػ ثٌؼجٌّٝ ) ِٓ ِٚجةو٘ج ػٍٝ ثٌّق٠١ ثٌٙجهٜ ٚثألٔٙج

 ٚثٌذق١ٌثس ٚثٌَّثًع ثٌّْى١ز ( 

ï                      إٔو١ْ١ٔٚجï ٌٛال٠جس ثٌّضقور دؤ٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز ث 

صؼو ث١ٌٚٓ ٚإٔو١ْ١ٔٚج ٚثٌٛال٠جس ثٌّضقور ِٓ أٚثةً ثٌوٚي فٝ إٔضجػ ثألّّجن فٝ ثٌؼجٌُ .دُ صفٌْ..؟ ٠ٌٚؽغ 

 ىٌه إٌٝ ٟٛي ثٌْٛثفً ػٍٝ ثٌذقجً ٚثٌّق١طجس، ٚويٌه صموَ ّٚجةً ث١ٌٚو .

 :  ثٌوٚي ثٌّٚوًر ٌألّّجن 7

 وٚي ثٌٌة١ْ١ز ثٌّٚوًر ٌألّّجنث١ٌٚٓ ٚ ث٠ٌٌٕٚؼ ٚ صج٠الٔو ِٓ ثٌ

*وّج صٛؽو أف١جء دق٠ٌز أمٌٜ وجٌم٠ٌٖجس ِٕٚٙج ثٌؾّذٌٜ ٚ ثٌٌم٠ٛجس وجٌْذ٠١ وّج صٛؽو ثٌق١ضجْ فٝ 

 ثٌّق١طجس ٚصٚطجه ٌإلّضفجهر ِٓ ٌقِٛٙج ٚ ٕقِٛٙج.

 

 ثٌوًُ ثٌغجٌظ : ثٌٕٖجٟ ثٌضؼو٠ٕٝ فٝ ثٌؼجٌُ                                     
 

 و٠ٕٝ :ثٌٕٖجٟ ثٌضؼ
 ٘ٛ ػ١ٍّز ثّضنٌثػ ثٌّؼجهْ ِٚٚجهً ثٌطجلز ِٓ دجٟٓ ثألًٛ أٚ دجٌمٌح ِٓ ثٌْطـ  

٠ٌصذ٠ ثٌٕٖجٟ ثٌضؼو٠ٕٝ دٛؽٛه ثٌنجَ )ثٌّؼجهْ أِٚٚجهً ثٌطجلز ( دى١ّجس ٚف١ٌر ل٠ٌذز ِٓ ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػ١ز ف١ظ ٠ضُ ٔمٍٗ 

 ِٓ ثٌّٕجؽُ إٌٝ ثٌّٚجٔغ 

 ٌِثفً ثٌضؼو٠ٓ :

 ٓ ثٌنجِجس ٚ٘ٝ صْذك ػ١ٍّز ثٌضؼو٠ٓ  ٌِفٍز ثٌذقظ ٚثٌىٖف ػ -1

ٌِفٍز ثػوثه ثٌّٕؾُ ٌؼ١ٍّز ثٌضؼو٠ٓ ٚثالّضنٌثػ ف١ظ ٠ضُ ِو ثٌنطٟٛ ثٌقو٠و٠ز ٚثٌطٌق ٚثٖٔجء ِْجوٓ ٌٍؼج١ٍِٓ  -2

 دجٌضؼو٠ٓ 

 ٌِفٍز ثالٔضجػ ٚثٌٕمً ٚثٌض٠ٍٛغ  -3
 

صقضٜٛ لٌٖر ثالًٛ ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؼجهْ ثٌضٝ ٠ذٍغ ػوه٘ج 

ِؼوْ  ِٕٙج فم٠ ِؼٌٚف ػٍٝ ثٌّْضٜٛ  200 ِؼوْ إال أْ 2000

 ثٌضؾجًٜ ٚثٌٕٚجػٝ.  

 أُ٘ ثٌّؼجهْ :
 ثٌقو٠و:

ِٓ أُ٘ ثٌّؼجهْ ثٌّْضنوِز فٟ ثٌٕٚجػجس ٚػٌفٗ  أ١ّ٘ضٗ :

 ثالْٔجْ ِٕي ثالف ث١ٌْٕٓ ، ٠ٚٛؽو فٝ ؽ١ّغ لجًثس ثٌؼجٌُ



 ٌٍغبد 0222ِذاسط ع١ً 
 

8 

 

ز إٔضٖجً ٕٙجػز ثٌقو٠و ٚثٌٍٚخ فٝ وغ١ٌ ِٓ ٔض١ؾ % ِٓ ثالٔضجػ فٟ ثٌضؾجًر ثٌو١ٌٚز30ٔقٛ ٠ومً  : صؾجًر ثٌقو٠و ثٌؼج١ٌّز

 هٚي ثٌؼجٌُ

 ثٌغج١ٔز ( ثّضٌث١ٌج )  –ث١ٌٚٓ)أٌٚٝ هٚي ثٌؼجٌُ(  أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز :

 ثٌوٚي ثٌٕج١ِز ِغً ٠ًِٛضج١ٔج.  ثٌوٚي ثٌّٚوًر :

 ١ٔج ثٌوٚي ثٌٕٚجػ١ز ثٌّضموِز ِغً ث١ٌجدجْ ٚد٠ٌطجثٌوٚي ثٌّْضًٛهر :

 

 

 ثٌٕقجُ:

 هٚثس ثٌىٌٙدجة١زّالن ٚثألٕقجُ فٟ ٕٙجػز ثأل٠ْضنوَ ثٌأ١ّ٘ضٗ :

 أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز :

 ث١ٌٚٓ دآ١ّج -١ٍٕٝ فٝ أ٠ٌِىج ثٌؾٕٛد١ز  

 

 

 
 

 ثٌذٛو١ْش ) مجَ ثأل١ٌَِٕٛٛ (:
 ثٌذٛو١ْش ٘ٛ ثٌنجَ ثٌٌة١ْٝ ٌّؼوْ ثأل١ٌَِٕٛٛأ١ّ٘ضٗ :

 
 

 عُ ث١ٌٚٓ عُ ثّضٌث١ٌج )أٌٚٝ هٚي ثٌؼجٌُ(  ثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍذٛو١ْش :

 ٌث٠ًٍ عُ أٔو١ْ١ٔٚجثٌذ
 

 مٍٟ دجٌه : 

 ٠ٚوً ثٌذٛو١ْش ِٓ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز ثٌّٕضؾز ٌٗ ٚثٌضٝ الصضٛثفٌ  

 ف١ٙج ِمِٛجس ٕٙجػز ثأل١ٌَِٕٛٛ ِٓ ٟجلز وٌٙدجة١ز ٚمذٌر ػ١ٍّز 

 ٚف١ٕز ِضطًٛر ّٚٛق ِق١ٍز ٚمجًؽ١ز صْضٛػخ ثالٔضجػ إٌٝ ثٌوٚي

 ثٌّضموِز ثٌضٝ صضٛفٌ ف١ٙج ِمِٛجس ٕٙجػضٗ  

 

 ال٠جس ثٌّٕقور ثأل٠ٌِى١ز أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجؽج ٌأل١ٌَّٔٛٛ دْذخ صٛثفٌ ِمِٛجس ٕٙجػضٗ ػٕو٘جصؼو ثٌٛ

 

 .ٚث١ًٌٛث١َٔٛ ٚ ثٌي٘خ ٚصٛؽو ِؼجهْ أمٌٜ ِغً ثٌّٕؾ١َٕ ٚ ثٌفّٛفجس

فٝ  دْذخ صفٛلٙج ثٌىذ١ٌ % ِٓ ِؼجهْ ثٌؼجٌُ ًغُ أْ دٙج مِّ ّىجْ ثٌؼجٌُ فم85٠ٍِقٛظز: صْضٍٙه ثٌوٚي ثٌّضموِز ٔقٛ 

 .ثٌٕٚجػز

 ِٚجهً ثٌطجلز :                                                           
 

 ثٌطجلز ٘ٝ ثٌمٜٛ ثٌّقٌوز ٌق١جر ثالْٔجْ فٝ ؽ١ّغ ِؾجالس ف١جصز 

ثٌطجلز ِٓ ثٌّٛثًه ثٌطذ١ؼ١ز ثٌٙجِز ثٌضٝ الغٕٝ ػٕٙج فٝ ثٌٕٚجػز ٚفٝ 

 ِنضٍف ثالّضنوثِجس ثٌذ٠ٌٖز  .

 ثٌفقُ:

 ٌفقُ :أ١ّ٘ز ث

 18َثٌمٌْ ثٌـ  ثمٌٌغًٛر ثٌٕٚجػ١ز فٟ ثًٚدج فٟ ثٚوجْ ثٌفقُ ػّجه ث 
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 ظً ثٌفقُ ثٌّٚوً ثالٚي ٌٍطجلز فٟ ثٌؼجٌُ فضٝ ثٚثةً ثٌمٌْ ثٌؼ٠ٌٖٓ 

 ِجٍثي ثٌفقُ ٠ْضنوَ وّٚوً ًة١ْٟ فٟ ثٌٕٚجػز دجٌوٚي ثٌٕٚجػ١ز ثٌىذٌٜ وّج ٠ْضنوَ فٝ ص١ٌٛو ثٌىٌٙدجء ٚ غ١ٌ٘ج 

 ٕضؾز :ثٌمجًثس ٚثٌوٚي ثٌّ

 أًٚدج ٚآ١ّج أوذٌ لجًص١ٓ ثٔضجؽج ٌٍفقُ 

 وغٌ ِٓ عالعز أًدجع ثالٔضجػ ثٌؼجٌّٝ ( ص١ٍّٙج أ٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز  أ)  

 % ِٓ ثٔضجػ ثٌؼجٌُ 41ث١ٌٚٓ ثوذٌ ثٌوٚي ثٔضجؽج   

 %11ثٌٛال٠جس ثٌّضقور   

 

 ثٌذضٌٚي:
 دى١ّجس وذ١ٌر ؽوث ٚغطضٙج ًٚثّخ ثٌط١ٓ ٚثًٌٌِ ٚصقٍٍش عُ ٖٔؤ ثٌذضٌٚي ٔض١ؾز صقًٍ وجةٕجس ػ٠ٛٞز صؼ١ٔ فٟ ثٌذقجً صؾّؼش صى٠ٕٛٗ :

 ٌٝ دضٌٚيإصقٌٛش  

 

 

 أ١ّ٘ز ثٌذضٌٚي :
 ثٌذ٠َٕٓ ٚثٌْٛالً ٚ غ١ٌّ٘ج. ٠ؼضذٌأُ٘ ِٚجهً ثٌطجلز ف١ظ ٠ضُ صى٠ٌٌٖ فٟ ِؼجًِ ٠ٖٚضك ِٕٗ -1

              % ِٓ ثٌطجلز ثٌّْضنوِز فٟ ثٌؼج٠55ٌُٖىً ٘ٛ ٚثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ  -2

 

 ٚصقضً ثٌْؼٛه٠ز ثٌٌّوَ ثألٚي فٟ ثإلٔضجػ ثٌؼجٌّٝ ص١ٍٙج ١ًّٚج ٚ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور. ٟك ثالٔضجػ :أُ٘ ِٕج

 ثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ:

 أ١ّ٘ز ثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ :
 ١ٌٌَّٕز ٠ْضنوَ ػٍٝ ٔطجق ٚثّغ فٝ ثٌٕٚجػز ٚثالّضنوثِجس ث -                                   ِٓ ِٚجهً ثٌطجلز ثٌٕظ١فز ٚثٌٌم١ٚز فٝ ثٌؼجٌُ -

 %  ِٓ ِٚجهً ثٌٛلٛه فٝ ثٌؼج٠25ٌُّغً   -  ٠ْضنوَ فٝ ص١ٌٛو ثٌىٌٙدجء ٚوٛلٛه ١ٌٍْجًثس دو٠ال ٌٍذ٠َٕٓ ٌٍقو ِٓ ثٌضٍٛط -

   

 ثٌٛال٠جس ثٌّضقور أٌٚٝ ثٌوٚي.       أًٚٚدج أٌٚٝ ثٌمجًثس ) عٍظ ثٔضجػ ثٌؼجٌُ (  أُ٘ ِٕجٟك ثالٔضجػ :

 ص٠ٍٛغٗ ٌٍذ١تز ًٚم٘ عّٕٗ ٌّٚٙٛز ٔمٍٗ  ٚجهً ثٌطجلز ثألمٌٜ ٌٕظجفضٗ ٚػوَثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ وذو٠ً ٌّصّٛغ ثٌؼجٌُ فٝ ثّضنوثَ  مٍٟ دجٌه : 
 

ّو ٚ $$ ٠ْٚضنوَ وً ِٓ ثٌفقُ ٚ ثٌذضٌٚي ٚ ثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ فٝ إٔضجػ ثٌىٌٙدجء ثٌقٌث٠ًز د١ّٕج صْضنوَ ثٌٖالالس ٚ ثٌْوٚه ٚ ثألِٛثػ ٚفٌوز ثٌ

 ىٌِٙٚجة١ز(ثٌؾًَ فٝ ص١ٌٛو ثٌىٌٙدجء ثٌّجة١ز)ثٌ

 

 ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز :
 ١ّزصؼضذٌ أًٚدج أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ ثٔضجؽج ٌٍطجلز ث٠ٌٕٚٛز ص١ٍٙج أ٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز  ٠ضُ إٔضجػ ثٌىٌٙدجء ث٠ٌٕٚٛز ِٓ ثٌّقطجس ث٠ٌٕٚٛز ثٌٍْ 

 

 ٟجلز ث٠ٌٌجؿ : 
 ثٌٛال٠جس ثٌّضقور صُ ص١ٌٛو ثٌطجلز ثٌىٌٙدجة١ز ِٓ ث٠ٌٌجؿ فٝ دؼٜ ثٌوٚي ثٌّضموِز ِغً فٌْٔج ٚد٠ٌطج١ٔج ٚ 

 صٛؽو مِّ هٚي ػٌد١ز صٌٛو ثٌطجلز ثٌىٌٙدجة١ز ِٓ ث٠ٌٌجؿ صضموِٙج ٌِٚ ص١ٍٙج ثٌّغٌح . 

 

 ِٚجهً ثمٌٜ ٌٍطجلز : 
 ٌض١ٌٛو ثٌىٌٙدجء ث١ٌّْٖز ٌالّضنوثِجس ث١ٌٌَّٕز ثٌطجلز ث١ٌّْٖز  الّضنوثَِٕٙج ٌِٚ ثٌوٚي دؼٜ صضؾٗ  

 ج ٚفٌْٔج ٚث١ٌجدجًَْ فٝ دؼٜ ثٌوٚي ثٌّضموِز ِغً د٠ٌطج١ٔصٕضؼ ثٌىٌٙدجء ِٓ ثألِٛثػ ٚفٌوز ثٌّو ٚثٌؾ 
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 ثٌوًُ ثٌٌثدغ: ثٌٕٖجٟ ثٌٕٚجػٝ فٝ ثٌؼجٌُ                             
 

 ٚرخزٍف اٌقٕبػبد فٝ دٚي اٌؼبٌُ ِٓ ؽ١ش : ٠ؼذ إٌؾبه اٌقٕبػٝ لّخ األٔؾطخ اإللزقبد٠خ اٌّزطٛسح

 عٛدرٙب -3ِذٜ رشوض٘ب       -0صم١ٍخ(   –ٔٛػ١خ اٌقٕبػخ )خف١فخ  -1
 ٚ صٕضٌٖ فٝ ثٌوٚي ثٌّضموِز ثٌضٝ صطًٛس ف١ٙج ثٌٕٚجػز دٖىً ِيً٘ دْذخ : صؼو ثٌٕٚجػز ثٌقو٠غز ِم١جّج ًة١ْ١ج ٌضطًٛ ثٌٖؼٛح ٚ إٍه٘جً٘ج

 صطذ١ك ثألدقجط ٚثٌضؾجًح ثٌؼ١ٍّز فٝ ثإلمضٌثع -2إّضنوثَ ثألّج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز فٝ ثٌٕٚجػز  -1

 ثٌٕٚجػ١ز ٚصقو٠غٙج دٖىً ِْضٌّصط٠ٌٛ ثٌّٕضؾجس  -3

 ِمِٛجس ثٌٕٚجػز:

 ثٌّٛلغ ثٌّض١َّ  - 3     ِٚجهً ثٌطجلز -2       ف١ٛث١ٔز( -ًٍثػ١ز–ٚفٌر ثٌّٛثه ثٌنجَ ) ِؼو١ٔز  -1ٚصضّغً فٝ   ٟذ١ؼ١ز:

 ١ِزث١ٌْجّجس ثٌقىٛ -3ثٌضطًٛ ثٌؼٍّٝ ٚصٛفٌ ثألّٛثق ًٚأُ ثٌّجي  -2ٚفٌر ثأل٠وٜ ثٌؼجٍِز ثٌّجٌ٘ر  -1  د٠ٌٖز:

 

 -ثأللج١ٌُ ثٌٕٚجػ١ز ثٌٌة١ْ١ز فٝ ثٌؼجٌُ: 

:ال١ٍُ غشة ٚٚعو أٚسثب 

 ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ إٌّبهك اٌقٕبػ١خ فٝ اٌؼبٌُ ثغجت رٛافش ِمِٛبد ل١بَ اٌقٕبػخ اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌجؾش٠خ

 ٚرٛعذ ثٗ ِشاوض فٕبػ١خ ػذ٠ذح ِضً ثش٠طب١ٔب ٚ فشٔغب ٚ أٌّب١ٔب 

اٌزىبًِ فٝ اٌغٛأت اإللزقبد٠خ ٚ اإلعزّبػ١خ ٚؽّب٠زٙب عّشو١ب ٚ رذػ١ّٙب ِٓ  $$ٚلذ أدد اٌٛؽذح اإللزقبد٠خ األٚسٚث١خ اٌٝ

 ١٘ئخ اإلرؾبد األٚسثٝ. عبٔت

 

:ٝال١ٍُ ؽّبي ؽشق اٌٛال٠بد اٌّزؾذح اٌقٕبػ 

ّٝأوجش األلب١ٌُ اٌقٕبػ١خ فٝ اٌؼبٌُ اٌغذ٠ذ ٚارغغ ١ٌؾًّ اٌجؾ١شاد اٌؼظ ٛ٘ 

د اٌقٕبػخ ثٗرطٛسد ثٗ اٌقٕبػخ ثؾىً وج١ش ثغجت رٛافش ِمِٛب 

ً(اٌغ١بساد ٚ األدٚاد اٌىٙشثبئ١خ -اإلٌىزش١ٔٚبدِضً  ) اٌقٕبػبد إٌٙذع١خ رزٕٛع ثٗ اٌقٕبػبد ِض 

 (بػبد اٌغزائ١خ ٚ إٌغ١غ١خ فٕبػبد خف١فخ ٚ اعزٙالو١خ ِضً اٌقٕ)                           

 

:ٝال١ٍُ سٚع١ب ٚ أٚوشا١ٔب اٌقٕبػ 

 ِٚب ؽٌٛٙب ٚال١ٍُ األٚساي أّ٘ٙب ِشوض اٌقٕبػخ فٝ ال١ٍُ ِٛعى٠ٛجذٚ فٝ ؽىً ِٕبهك ِزجبػذح      

 

:ٝال١ٍُ ؽشق آع١ب اٌقٕبػ 

 وٛس٠ب ٚ ِٕبهك فٕبػ١خ ػذ٠ذح ثبٌق١ٓعّٙٛس٠خ ٚ ٛ()ٕ٘ؾاٌغضس ا١ٌبثب١ٔخ خ ٘بِخ ِضً رٛعذ ثٗ ِٕبهك فٕبػ١    

 

:ِشاوض فٕبػ١خ ؽذ٠ضخ 

ٔذ(رب٠ال -أذ١ٔٚغ١ب -عٕغبفٛسح  -عٕٛة ؽشق آع١ب) ِب١ٌض٠ب 

)أِش٠ىب اٌؾّب١ٌخ ) وٕذا ٚ اٌّىغ١ه 

اعزشا١ٌب 

ؽ١ٍٝ( -األسعٕز١ٓ –) اٌجشاص٠ً  أِش٠ىب اٌغٕٛث١خ 

  دٌٚخ عٕٛة افش٠م١ب( –افش٠م١ب ) ِقش 

ٝفٕبػبد ثزش١ٌٚخ( دٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشث( 
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 ثٌٛفور ثٌغج١ٔز 

 

  ؽ٠ًّٛٙز ثٌٕٙو ثٌوًُ ثألٚي : 

 

ث ثٌٕٙو سٕٚٙوإفوٜ هٚي لجًر آ١ّج    ثٌٕٙو ؽ٠ًّٛٙز  ًً ج صطٛ ًِّ   ثاللضٚجه٠ز ثألٖٔطز ِنضٍف فٟ ٘ج

   ٌٕلًج  71 ٚ 68 ٟٛي مطٝ ٚد١ٓ               ّٕجالً  35 -8   ٛػٌ هثةٌصٟ د١ٓ صّضو    .ثٌفٍىٟ ثٌّٛلغ 

 ثٌؾغٌثفٟ غثٌّٛل 

 ًأّٗ فٝ ثٌؾٕٛح  ٕذٗ ؽ٠ٌَر صق٠١ دٙج ث١ٌّجٖ ِٓ وً ؽجٔخ ػوث ثٌّٖجي ٚ صؤمي ٕىً ثٌّغٍظ (1

 ثٌٌٖلٟ ١ِجّٔجً  ثٌّٖجي ٠قو٘ج ِٓ ( 3            ٚدٛصجْ ٚث١ٌٚٓ ١ٔذجي ثٌّٖجي ِٓ ٠قو٘ج (2

 ثٌذٕغجي م١ٍؼ ٠قو٘ج ِٓ ثٌٌٖق ٚثٌؾٕٛح ثٌٌٖلٝ( 5                      دجوْضجْ ثٌغٌدٟ ٠قو٘ج ِٓ ثٌّٖجي( 4

 هثمً فوٚه ثٌٕٙو ٚصمغ هٌٚز دٕؾاله٠ٔ دىجٍِٙج ( 1  .ثٌؼٌدٟ ٠قو٘ج ِٓ ثٌغٌح ٚ ثٌؾٕٛح ثٌغٌدٝ ثٌذقٌ( 6

 ١ٍِْٛ وُ  3،2صذٍغ ِْجفز ثٌٕٙو   ثٌّْجفز

 :ث٢ص١ز ثٌضٞج١ْ٠ًز ثأللْجَ ِٓ ثٌٕٙو ّطـ ٠ضىْٛ   ثٌضٞج٠ًِ

 ّالًّ ؽذجي ثٌغجس ثٌغٌد١ز ٚ ثٌغجس ثٌٌٖل١ز  -ثٌؼجٌُ  فٝ ؽذجي أػٍٝ ثٌّٖجي فٟ ثٌؾذجي ؽذجي ث١ٌّٙجال٠ج (1

 دجألٔٙجً ِضمطغ ٕىً ِغٍظ ثٌووٓ فٝ ثٌٙٞجح ٘ٞذز (2

 ( ثٌْٙٛي3

 .ٚ ّٙٛي أٔٙجً ٙغ١ٌر  فٝ ثٌؾٕٛح وٛفٌٜ  ثٌٌٖلٟ ثٌّٖجي فٟ ثٌؾجٔؼ ٌٔٙ ف١ٞ١ز ّٙٛي ّٙٛي  -1

 ثٌغٌح فٝ ثٌؼٌدٝ ثٌذقٌ ػٍٝ ٍِذجً ّٙٛي ٚ ،ٌٕلج  ثٌذٕغجي م١ٍؼ وٌِٚجٔوي ػٍٝ ّٙٛي ّجف١ٍز  صضّغً فٝ ّٙٛي  -2

  ثٌّٕجك

فٝ ثٌؾٕٛح ٚ صمً دجالصؾجٖ غ٠ٌَر  ١ٙف١ز ١ِّّٛز ثألِطجً  -2   ٖ ٔقٛ ثٌّٖجي ٚصمً دجالصؾج ٠َ٠30و ثٌّض٠ّٛ ثٌْٕٜٛ ٌٍقٌثًر ػٓ  -1

 ثٌّٖجئقٛ 

 ثٌووٓ ٘ٞذز ػٍٝ ثٌم١ٌٚر ثٌقٖجةٔ صْٛه د١ّٕج -   ٌٍٕٙو ثٌغٌدٟ ٚثٌٌٖلٟ ثٌْجفً ػٍٝ ث١ٌّّّٛز ثٌغجدجس صْٛه - ثٌٕذجس ثٌطذ١ؼٟ

    % ِٓ ّىجْ ثٌؼجٌُ 11ػٓ ٠ؼ١ٔ دٙج ِج ٠َ٠و   -عجٔٝ هٚي ثٌؼجٌُ دؼو ث١ٌٚٓ   - ثٌْىجْ

 دِٛذجٜ   -١ٔٛهٌٙٝ ) ثٌؼجّٙز (     ِغً :ٚثٌف١ٞ١ز ف١ظ ثٌّوْ ثٌٌة١ْ١ز  ثٌْجف١ٍز ثٌْٙٛي فٝ ثٌْىجْ ٠ضٌوَ  •

ٌ ثٌذقظ ثٌؼٍّٝ ثٌيٜ أهٜ دجٌضؼ١ٍُ ٚصط٠ٛ ِغً ثال٘ضّجَ ِنضٍفز د١ْجّجس ص٠ّٕٛز دْذخ ) ٠ٍجهر ثٌْىجْ ( ثٌْىج١ٔز ثٌّٖىٍز ثٌٕٙو ٚثؽٙش • 

    إٌٝ 

 صط٠ٌٛ ثًٌَثػز  ٚ ثٌٕٚجػز     

 ثاللضٚجه٠ز ٚثألٖٔطز ثٌّٛثًه

 ثٌضٟ ثًٌَثػ١ز ثألًٛ ِٓ ٚثّؼز ِْجفجس صٛؽو ف١ظ ِؼو١ٔز، عٌٚثس أٚ ًٍثػ١ز ِٛثًه وجٔش ّٛثء دجٌٕٙو ثاللضٚجه٠ز ثٌّٛثًه صضٛثفٌ

  ثٌّطٌ ػٍٝ صؼضّو

 ثألٔٙجً ِٓ ثٌٌٞ ػٍٝٚ أمٌٜ 

 ثًٌَثػ١ز ثٌّقج١ًٙ

  رثألم١ٌفٝ ثٌْٕٛثس ٔضجػ ثإلِقج١ًٙ ًٍثػ١ز صًّٖ فذٛدج غيثة١ز ِٚقج١ًٙ ّى٠ٌز ٚ ِقج١ًٙ ١ْٔؾ١ز ٚ ٠ٍض١ز ٌٚمو ٍثه  صٕضؼ ثٌٕٙو

 * صؼو ثٌٕٙو ِٓ أوذٌ ثٌوٚي فٝ ثٌمّـ ٚ ثألًٍ ٚ لٚخ ثٌْىٌ ٚ ثٌمطٓ ٚثٌؾٛس ٚ ثٌٖجٜ 

  ثٌق١ٛث١ٔز ثٌغٌٚر

 ثٌؼجٌُ فٝ ثألدمجً ِٓ ١ٍِْٛ ًأُ 220ِٓ  ٌغأو دٙج ٠ٛؽو ف١ظ ثٌٌّثػٝ وغٌر دْذخ ٝنّز ف١ٛث١ٔز عٌٚر دجٌٕٙو صٛؽو (1

 ٚ ثٌؾجُِٛ ِٓ وذ١ٌر أػوثه دٙج صٛؽوٚ   ثألدمجً، ٌقَٛ أوً ثٌٕٙو١ّٚز ثٌو٠جٔز صق٠ٌُ دْذخ ٚىٌه ِقوٚهر ثاللضٚجه٠ز ٌٚىٓ ل١ّضٙج (2

  .ثألغٕجَ

 . دؾذٙجس ّجف١ٍز ٠ٍٟٛز  مٍؾجْ  ػٍٝ صطً ف١ظ ٌألّّجن ثٌّٕضؾز ثٌٌة١ْ١ز ثٌوٚي ِٓ صؼو   ثٌغٌٚر ثٌّْى١ز

 صٛؽو دجٌٕٙو عٌٚثس ِؼو١ٔز وغ١ٌر أّ٘ٙج    ثٌطجلز ِٚجهً ٚ ثٌّؼو١ٔز ثٌغٌٚر

 .ثٌٍٚخ ٚ ثٌقو٠و ل١جَ ٕٙجػز أّجُ ٠ٚؼو  ثٌووٓ ٘ٞذز فٝ ػو٠ور ِٕجٟك فٝ ِٕجؽّٗ ٚصٛؽو ٌٗ، إٔضجًؽج ثٌؼجٌُ هٚي عجٌظ ٚ٘ٝ ثٌفقُ (1
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 .ٚثٌىٌٙد١ز ث٠ٌٕٚٛز ٌٍطجلز ٌؾؤس عُ ِٓٚ ثألمٌٜ، ثٌطجلز ِٚٚجهً ٌٍذضٌٚي ثٌٕٙو صفضمٌ (2

ِٓ أ٠وٞ ػجٍِز ٚمذٌر ف١ٕز  ثٌٕٚجػز ِمِٛجس صٛفٌ دْذخ  ؟  ثٌٕٚجػز صطًٛ فٟ ٠ٌّؼز لفَثس ثٌٕٙو دُ صفٌْ ٕٙوس   ثٌٕٙو فٟ ثٌٕٚجػز

 ِٚٛثهمجَ ٚغ١ٌ٘ج

  ٚ ثٌى١ّج٠ٚز ٌغيثة١زث ٚ ثٌٕٚجػجس ٚ ثٌّْٕٛؽجس ٚث٢الس ٚثإلٌىض١ٌٔٚجس ١ٌْجًثسثٌقو٠و ٚ ثٌٍٚخ ث ثٌٕٚجػجس أُ٘ 

 ثٌٕٙو  ِوْ أُ٘

 

 

 

 

ث ّٔٛ ثٌٕٙو٠ز ث٠ٌٌّٚز ثٌؼاللجس صٖٙو   • ًٌ  .ٚثٌؼ١ٍّز ٚثاللضٚجه٠ز ٚثٌغمجف١ز ث١ٌْج١ّز ثألٙؼور وجفز ػٍٝ ثألم١ٌر ثٌْٕٛثس فٟ وذ١

 ٚثٌفّٛفجس، ٚثٌؾٍٛه ثٌّٕٚؼز ٚثألّّور ثٌنجَ ٚثألّّور ثٌمطٓ ثٌٕٙو إٌٝ ٌِٚ صٚوً  -1

 .ٚغ١ٌ٘ج ثٌٕمً ّٚجةً غ١جً ٚلطغ ٚثٌضٛثدً ٚثٌٖجٞ ٚثٌُّْْ ثٌمطٓ غَي ثٌٕٙو ِٓ ٚصْضًٛه ٌِٚ  -2 

 

 

 
 
 

انفهكى انًىقع :  
شماال ٘عرض  دابرتى بٌن البرازٌل تمتد  

  غربا4ٗوغربًا ٖ٘ وبٌن خطى جنوبًا ، ٖٖو

: ًانًىقع انجغزاف 
 من : ٌحدهاتمع بمارة أمرٌكا الجنوبٌة و

 وٌال وسورٌنام وجوٌانا وفنز جٌاناالشمال 
  الجنوب والغرب أورجواى وباراجواى واألرجنتٌن وبولٌفٌا وبٌرو 
 الشرق والشمال الشرلى المحٌط األطلنطى 
  

: انًظاحت  

ٕملٌون كم ٘.5 من أكثر البرازٌل مساحة تبلغ  

 تحتل البرازٌل حوالى نصف مساحة أمرٌكا الجنوبٌة تمرٌبا ، وبذلن تعد أكبر دول المارة مساحة 

تنمسم إلى : تضارٌض : ان 
: الهضبً المظهر ٌسود الهضاب 

 ثٌٖٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر ثٌّو٠ٕز 

 .ثٌّّٙز ثٌضج٠ًن١ز ٚثٌّؼجٌُ ثٌٕٚجػ١ز ٚثٌٌّثوَ ثٌؾجِؼجس دٛؽٛه ٚصض١َّ ث١ٌْج١ّز ثٌؼجّٙز ١ٔٛهٌٟٙ

 ثٌّوْ أوذٌ ِٚٓ  ثٌّٛثٟٔء أوذٌ  ِٓ ٚ٘ٝ       ثٌغٌدٟ ثٌْجفً ِوْ أُ٘    ٌٍٕٙو ثٌضؾج٠ًز ثٌؼجّٙز دِٛذجٞ

 .دٙج ثٌٕٚجػ١ز

ٚثٌّو٠ٕز  ثٌؾ١ًّ ثٌّؼّجًٞ ثٌفٓ د١ٓ ٚصؾّغ     ث١ٌو٠ٚز ثٌٕٚجػجس ٌِثوَ أوذٌ ِٓ ٟٚ٘ ثٌووٓ دٙٞذز أدجه ف١وً

  ثٌقو٠غز

 ١ِزثإلّال ثٌٌّثوَ ِٓ ثٌؼو٠و ثٌّو٠ٕز ٚصُٞ 
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 هضبةحٌث توجد البرازٌلٌة  األراضً 
  فى الشمال الهضاب الجنوب وبعض فً البرازٌل 

: سهول فٌضٌة مثلتشمل  السهول 

 التً تتسم بالضٌك األطلنطً المحٌط على ضٌمة، وسهول ساحلٌة  نهر األمزون سهول 

انًُاخ : 
للبرازٌل جعل معظمها  كىالمولع الفل 
 والمدارٌة ،  االستوابٌة المناطك فً تمع
 

 وترتب على ذلن : 
 اإلستوابى ) شدٌد الحرارة والمطر طول العام ( فى حوض األمزون والسهل الساحلى المواجه له المناخ ٌسود -ٔ

 الدولة الحار فى السهول الشرلٌة وهضبة البرازٌل وبمٌة أجزاء  المداري المناخ ٌسود -ٕ 
  شرق البرازٌل جنوب ألصى فً الرطب المعتدل المناخ ٌسود -ٖ

انطبٍعً : انُباث    
 العالم    فً استوابٌة غابة أكبر وهً حوض األمزون فً االستوابٌة الغابات تسود 
 البرازٌل هضبة فً السافانا حشابش تنمو   
  ٌة حدود البرازٌل الجنوب لرب المعتدلة الحشابشتنمو  

: ٌانظكا 

 ٕٗٔٓعام  الجنوبٌة أمرٌكا لارة سكان عدد ٌمثلون نصف ، نسمة ملٌون) ٖٕٓ (نحو البرازٌل سكان عدد ٌبلغ ، 

 تكاد مناطك ووجود الواسعة بسبب مساحتها السكان عدد للة تعانً تعد البرازٌل أكبر دول المارة سكانا ، إال أنها وبذلن

 األمزون مثل سهول خالٌة شبه تكون
 ٌالعناصر  وكذلن ) الحمر الهنود( للبالد  األصلٌون فهنان السـكان األجناس ، معظم من خلًٌطا البـرازٌل سـكان عد 
    واألوربٌون اإلفرٌمٌة األصول ذات السوداء    
 العاصمة المدٌمة ()  جانٌرو رٌودي مثل الربٌسٌة المدن حٌث الشرلً الجنوبً الساحل فً السكان ٌتركز 

  باولو دٌنة ساووم     
الجدٌدة العاصمة برازٌلٌا نحو الداخل أهمها مدٌنة السكان توزٌع وإعادة البرازٌل هضبة عدة مدن لتعمٌر أنشبت  
 األمزون نهر على )مناوس(مٌناؤوس ومدٌنة ، للبرازٌل    

االقتصادي : طاانُش 
 : ٌتنوع النشاط االلتصادى فى البرازٌل وٌتمثل فى 

األشجار : الزراعة ولطع 

     ًالجنوب  فً معظمها وٌوجد مساحة البرازٌل ، من %ٕحوالى تشغل الزراعٌة األراض 
 ( الموى العاملة فى البرازٌلٌٕ٘عمل بالزراعة أكثر من ربع ) % 
 (  لصب السكر –تشتهر البرازٌل بإنتاج محاصٌل زراعٌة عدٌدة وتعد أولى دول العالم إنتاجا لكل من ) البن 
ٌع أخشابهاتصنل األشجار بتمطٌع السكان وٌموم والمدارٌة ، االستوابٌة الغابات من شاسعة مساحات فً البرازٌل دتوج 

ًاألسمان وصٌد الرع : 
وتغطى  البرازٌل شمال هضبة فً ) الغنٌة ( الدابمة لوجود المراعً البرازٌلً ، االلتصاد فً هامة حرفة الرعً ٌمثل

 الدولة  من واسعة مساحات
ومتنوعة  كبٌرة حٌوانٌة ثروة بها توجد حٌث  للحوم والمصدرة المنتجة الربٌسٌة الدول من البرازٌل 
 المراعً الغنٌة  لوجود نظًرا    
مع والبحرالكارٌبً األطلنطً المحٌط علً طوٌلة سواحل المتالكها نظًرا لألسمان المنتجة الدول من البرازٌل تعد  
 األمزون  نهر وجود   
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المعدنٌة ثروةال : 
 المنجنٌز(  –البوكسٌت  –توجد بالبرازٌل ثروة معدنٌة كبٌرة ٌموم علٌها نشاط التعدٌن ، ومن أهم المعادن )الحدٌد 

: الصناعة 
 والصناعات والمنسوجات الغذابٌة على الصناعات الماضً فً تمتصر كانت حٌث الصناعة بالبرازٌل ، تطورت  
 والصلب الحدٌد الثمٌلة كصناعة الصناعات بها تطورت لتوافر ممومات الصناعة فظهرت فمد اآلن أما الكٌماوٌة ،    

  واألسمنت الكهربابٌة واآلالت والطابرات والسٌارات
جانٌرو ورٌودي  ساوباولو مدٌنتى لرب الشرلً للبرازٌل الجنوب فً الصناعة تتركز  

انًذ أهى : ٌ 
 : تعتبر أهم المدن البرازٌلٌة    وهى العاصمة الجدٌدة ،  برازٌلٌا 
 العالم     مدن أجمل من واحدة وتعد للبرازٌل ، المدٌمة العاصمة هً جانٌرو : رٌودي 
 وشواطبها الرملٌة الضخمة بمبانٌها وتشتهر االطلنطى المحٌط على وتمع بالبرازٌل الموانا أهم وهً باولو : ساو 

      الواسعة

ٍت :بزاسٌهان انًصزٌت انعالقاث 
 عشر التاسع المرن إلى تمتد لدٌمة بعاللات بالبرازٌل مصر ترتبط 
 البلدٌن بٌن التبادل التجارى نطاق بتوسٌع إهتمام هنان   
 األسمدة ( –المنسوجات  –  األثاث  –الغذابٌة   المواد  – ) األلطان البرازٌل إلى مصر تصدر 
 البن( – الدخان – اللحوم –الحدٌد  وخاصة المعادن– السكر – الزٌتٌة خاصة البرازٌل)الحبوب من مصر تستورد 

 

 

 ثالصقجه٠ز ١ٔؾ٠ٌ١ج ؽ٠ًّٛٙز : ٌظ ثٌوًُ ثٌغج                                                          

  

 ذؼج ٌٍمذجةً ثٌضٝ صؼ١ٔ ف١ٙج صٚال٠ز  12 إٌٝ ثٌوٌٚز صٕمُْٚثصقجه٠ز  هٌٚز ٚأٙذقش  د٠ٌطج١ٔج ػٓ ثّضمٍش ، أف٠ٌم١ج غٌح هٚي إفوٜ ٟ٘

ً   (14،30  -  2،30 ) ٟٛي مطٝ ٚد١ٓ ّٕجال (  14 -4ػٌٛ   هثةٌصٟ د١ٓ ) صّضو   ثٌّٛلغ ثٌفٍىٝ    ٌٕلج

 ثٌؾغٌثفٟ ثٌّٛلغ

 قو٘ج ِٓ ثٌّٖجي ث١ٌٕؾٌ ٠          (غ١ٕ١ج  م١ٍؼ)  ثٌّق٠١ ثألٍٟٕطٝ  ِٓ ثٌؾٕٛح ٠قو٘ج 

 ١ٌِْٚجهٌٚز  ثٌى ٚ هٌٚز صٖجه ثٌٌٖق ٠قو٘ج ِٓ                                    هٌٚز د١ٕٓ ثٌغٌح ِٓ ٠قو٘ج 

 .ٌِدغ ِضٌ و١ٍٛ أٌف  724    ثٌّْجفز 

 

 .ِضٌفٝ ٠ّٚ ثٌْٙٛي ثٌّٖج١ٌز  1180إٌٝ صٌصفغ ؽُٛ ثٌٙٞجح : ٘ٞذز             ثٌضٞج٠ًِ        

 فٝ ثٌّٖجي ثٌغٌدٝ  ٠َهثه ثًصفجػٙجثٌْٙٛي ثٌْجف١ٍز ٚصفؼز صٍٝ أًثٝٝ ٌِثٌضالي :                                   

 هٌضج ٚثّؼز فٟ ث١ٌٕؾٌ ٌٔٙ ٠ٕضٟٙ ف١ظ غ١ٕ١ج م١ٍؼ ِٕنفٞز ػٍٝ ّجف١ٍز ّٙٛي ثٌْٙٛي : 

 ٚثًٌَثػز ثٌٌٞ فٟ ١ِج٘ٗ ػٍٝ ث١ٌٕؾٌ ثٌيٜ صؼضّو دٙج ٌٔٙ ٠ؾٌٞ ٚ ف١ٞ١ز ٚصٛؽو ثٌْٙٛي ثٌّٖج١ٌز ّٙٛي

 

                 د١ّٕج ثألٌٟثف ثٌؾٕٛد١ز صمغ فٝ  ١ٙفًج ثٌّطٌ ٚ ثٌقٌثًر هًؽز ثًصفجعف١ظ  ثٌّوثًٞ ثٌٕطجق ّٝٓ ١ٔؾ٠ٌ١ج ُ ٠مغ ِؼظ           ثٌّٕجك        

 ثٌّٕجك ثالّضٛثةٝ ف١ظ ثٌّطٌ ٟٛثي ثٌؼجَ 

 

 فٝ ثٌّٖجي  ثٌْجفجٔج ثٌؾٕٛدٟ ، د١ّٕج فٖجةٔ ثٌؾَء ثالّضٛثة١ز ٚثٌّوث٠ًز ثٌغجدجس صغطٟ           ثٌطذ١ؼٟ ثٌٕذجس    

 

 

 



 ٌٍغبد 0222ِذاسط ع١ً 
 

15 

 

 ثٌْىجْ         

 

ً  هٚي ػٌٖ ّٚٝٓ أوذٌ ثٌْىجْ ػوه ف١ظ ِٓ أف٠ٌم١ج فٟ هٌٚز أوذٌ صؼو (1  .ثٌؼجٌُ فٟ ّىجٔج

 َ 2014ػجَ  ٚىٌه ّْٔز ١ٍِْٛ 118 ٔقٛ ١ٔؾ٠ٌ١ج ّىجْ ػوه ٠ذٍغ (2

 .ِٕٚجٟك ثٌضؼو٠ٓ ٚثٌٌّثػٟ ثًٌَثػ١ز ثألًثٟٝ ف١ظ ؽُٛ ثٌّٖج١ٌز ٚ ٘ٞذز ثٌْٙٛي فٟ ٚويٌهثٌغٌح  فٟ ثٌْىجْ ٠ضٌوَ (3

 ثٌمج١ّز ثٌّٕجم١ز ثٌغجدجس ٚثٌظٌٚف وغجفز دْذخ ث١ٌٕؾٌ هٌضج فٟ ثٌْىجْ ػوه ٠مً (4

 

 ثاللضٚجه٠ز ثٌّٛثًه

 

ً  ِج ٍثٌش ١ٔؾ٠ٌ١ج صؼضّو  .ثاللضٚجه٠ز ثٌّٛثًه ثألٚي ًغُ صٕٛع ثٌّمجَ فٟ ثًٌَثػز ػٍٝ ثلضٚجه٠ج

 ؟ ِضٕٛػز ٟذ١ؼ١ز ثًهدّٛ ١ٔؾ٠ٌ١ج صضّضغ دُ صفٌْ      ثًٌَثػ١ز أٚال :  ثٌّٛثًه

 ِٓ % 15 صضؾجٍٚ ال ثٌّقج١ًٙ ًٍثػز فٟ دجٌفؼً ثٌّْضغٍز ٌٚىٓ ث ٌّْجفز ٚثٌٌػٟ، ًٌٍَثػز ٙجٌـ ١ٔؾ٠ٌ١ج أًثٟٝ ٔٚف ِٓ فؤوغٌ

 ثٌى١ٍز، ثٌّْجفز

 صغطٝ ثٌغجدجس عٍظ ِْجفز ١ٔؾ٠ٌ١ج ٚ صؼو ِٚوً ٌألمٖجح  -              ثٌغٌدٟ  ثإلل١ٍُ ٚصضٌوَ ثًٌَثػز فٝ  

 ثًٌَثػ١ز ثٌّقج١ًٙ أُ٘

 هٌضج فٟ ٠ًَٚع ٌِٚ دؼو ٌألًٍ إٔضجؽج زإف٠ٌم١ هٌٚز عجٟٔ ٚ٘ٝ  :ثألًٍٚ            ٌٗ إٔضجًؽج أف٠ٌم١ج هٚي ٌٚٝأ ٟٚ٘  : ثٌّطجٟ   فٝ ثٌؾٕٛح

 .ٌٔٙ ث١ٌٕؾٌ

 ثٌٕن١ً ثٌْٛهثٟٔ ٠ٍٚش ثٌٖج١ِز ٚثٌيًر ثٌٌف١ؼز ٚثٌىجوجٚ ٚ ثٌفٛي ثٌيًر  فٝ ث٠ٌّٛ ٚثٌّٖجي

 ثألّّجن ١ٙٚو ٌػٟعج١ٔج : ثٌ

 .ثٌغ١ٕز، فٖجةٔ ثٌْجفجٔج ٌِثػٟ ف١ظ ٚثٌّجػَ، ٚثألغٕجَ ثألدمجً ِٓ وذ١ٌر أػوثه ١ٔؾ٠ٌ١ج فٟ صٛؽو (1

 .ٚدق١ٌثس دجٌوثمً أٔٙجً ٚدٙج غ١ٕ١ج م١ٍؼ ػٍٝ دْجفً صضّضغ ف١ظ ثألّّجن ِٓ و١ّجس ١ٔؾ٠ٌ١ج ٚصٕضؼ (2

 فٟ   :ثٌفقُ -       ؽُٛ ٘ٞذز ِٓ ٠ْٚضنٌػ  :ثٌمٚو٠ٌ -    :٠ٍٝ ِج ّٙجأ٘ ١ٔؾ٠ٌ١ج فٟ ِؼو١ٔز عٌٚثس صٛؽو    ثٌّؼو١ٔز عجٌغج : ثٌغٌٚر

 .ثٌٌٖل١ز ثٌّٕطمز

 ثٌؾٕٛح فٟ ثٌْجفً ِٓ دجٌمٌح ٠ْٚضنٌػ ثٌؼجٌّٟ ثإلٔضجػ ِٓ % 3 ٔقٛ إٌٟ ثإلٔضجػ ًٚٙ فمو وذ١ٌر، و١ّجس ِٕٗ ١ٔؾ٠ٌ١ج ٚصٕضؼ:  ثٌذضٌٚي

 .ثٌٌٖلٟ

 أِٚضٕٛػز، ِضطًٛر ١ٌْش دٙج ثٌٕٚجػز أْ إال ثٌذضٌٚي، دؾجٔخ ِؼو١ٔز ِٚٛثًه ثػ١زًٍ ٌغٌٚثس ثِضالوٙج ًٚغُ    ًثدؼج: ثٌٕٚجػز

 ثٌغيثة١ز ٚدؼٜ ثٌٕٚجػجس ثٌى١ّج٠ٚز ٚثٌٕٚجػجس ثٌذضٌٚي ٚصى٠ٌٌ ٚث١ٌْٕؼ ثٌغَي دٙج ثٌّٛؽٛهر ثٌٕٚجػجس ِٚٓ 

 أُ٘ ثٌّوْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌٖٙثٌٖـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثٌّو٠ٕز 

 .فو٠غز هثم١ٍز ِو٠ٕز ٚ٘ٝ ثٌؼجّٙز أدٛؽج

 ثاللضٚجه٠ز ٌٍذاله  ثٌؼجّٙز ٚصؼضذٌ دجٌْىجْ، ثوضظجًظج ٚأوغٌ٘ج ، ث١ٌٕؾ٠ٌ١ز ثٌّوْ ٚأوذٌ ثٌمو٠ّز ثٌؼجّٙز الؽُٛ

 .ٚثٌضؼ١ٍُ ٚثٌّٛثٙالس ٌٍضؾجًر ٌِوَ ٟٚ٘ ُٛ،الؽ دؼو ثٌغجٟٔ ثٌٌّوَ فٟ صؤصٟ إ٠ذجهثْ

 

 ثٌؼاللجس ث٠ٌٌّٚز ث١ٌٕؾ٠ٌ١ز   

 

 ثأل١ٌَّٔٛٛ  ِٚٛث١ٌّ ثٌىٌٙدجة١ز ٚثٌّقٛالس ثٌٕقج١ّز ٚثالٟجًثس ٚثألّالن ثٌغم١ٍز ٚثٌّؼوثس ثألّّور دضٚو٠ٌ ٌِٚ * صمَٛ

 ث٠ٌَض١ز ثٌقذٛح ثًٌَثػ١ز ٚأّ٘ٙج ثٌٍْغ ٌِٚ * صْضًٛه

 

 

 



 ٌٍغبد 0222ِذاسط ع١ً 
 

16 

 

 
 

 

كىانفه انًىقع :  

 
شماال ° 4ٗ ٖٓ عرض دابرتى بٌن تمتد 
 شرلًا    °ٙطول  خطى وبٌن شماال ° ٘٘ و
 شرلًا  ° ٗٔ ٖٓو
 

: ًانًىقع انجغزاف 
 من : ٌحدهاو أوربا غرب ألمانٌا تمع
 والبحرالبلطً الدنمارن و الشمال : بحر الشمال 
 : وسوٌسرا النمسا الجنوب 
 والتشٌن الشرق : بولندا 
 وهولندا وبلجٌكا ولوكسمبوج فرنسا :ب لغرا  

: ٕكم ألف 4ٖ٘  انًظاحت  

 : انتضارٌض 
وتتكون ألمانٌـا تضارٌس تتنوع  

 األلالٌم من الجنوب إلى الشمال من 
  :  اآلتٌة) األلسام ( 

الشمالً األلمانً السهل : 
ألمانٌا ، فً األلالٌم أكبر من وٌُعَد 

 عظٌمال األوربى السَّهل من جزء وهو 

 الساحلٌة  بالسهول الشمال فى الخصب ، وٌبدأ 

فً تُصب خالله عدة أنهار تجري 
 الّراٌن (     -إلب أهمها أنهار ) و الشمال ، بحر 

الساحل لرب الشمال فً المستنمعات تنتشر  
الُوسطى : الُمرتفعات 
أراٍضى وسط وتمتد الشمال ونح تتجه أنهار فٌها تجرى خصبة سهول بٌنها تفصل متمطعه ِهضاب عبارة عن  
 زراعٌة خصبة     
مناطك جذب تعد التى المابٌة والٌنابٌع التالل بها وتكثر) المخروطٌة (  الصنوبرٌة بالغابات الِهضاب هذه تغطى ما كثًٌرا 

 للسٌاح
األَلب : جبال 

ًاألنهار تمطعهاو األوربٌّة ، األَلب جبال من ُجزء   توجد فى الجنوب وه  
المخروطٌة والنفضٌه الغابات منحدراتها ، وتوجد على لممها الجلٌد وٌكسو بألمانٌا ، الجبلٌة الممم أعلى بها توجد 
 

انًُاخ : 
 الشمال حٌث :  وبحر األطلنطى بالمحٌط متأثًرا الشمال فى خاصة أوربا الممطر طول العام غرب مناخ بها ٌسود 
 درجة فٌه ماتهبط كثًٌرا الشتاءفصل نحو الشرل باالتجاه رارةالح درجة إرتفاع مع معتدال ٌكون الصٌف فصل -

 الثلوج سموط المرتفعات مع وعلى الداخل فى خاصةً  المبوى الصفر دون ما إلى الحرارة
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انطبٍعً : انُباث 
 فى مناطك وتسود المخروطٌة  ، والغابات النفضٌة ، الغابات وأهمها ألمانٌا مساحة ثلث نحو الغابات تغطى  
      لألخشاب مصدًرا وتعد والِهضاب الجبال    

 توسع العمرانى الو محلها  الزراعة إحالل بسبب انكمشت مساحتها ولد الساحلى السَّهل فى الحشابش تنتشر  

: ٌانظكا 

 سكانًا األوربٌة أكبر الدول من وتعدٕٗٔٓعام  نسمة ملٌون 5ٔ نحو ألمانٌا سكان عدد ٌبلغ  

 جوانب على باألودٌة كذلن وٌتركزون العمل فرص تتوافر حٌث الكبرى المدن وفً الصناعٌة المناطك فً السكان ٌتركز 

 الخصبة  الزراعٌة  باألراضى حٌث تموم الزراعة األنهار
 

االقتصادٌت : األَشطت   
العالم فً األولى االلتصادٌة الدول من تعد حٌث تمدًما العالم دول أكثر ألمانٌا تعد 
فى :  وتتمثل ألمانٌا فى االلتصادٌة نشطةاأل تتعدد 

 الزراعة :  :أولا 
النهرٌة األودٌة وفى ٌةالشمال لوالسهفى  تنتشر الزراعة 
العاملة الموى من %ٖنحو بها ٌعمل و الحدٌثة على التكنولوجٌا الزراعة تعتمد 
السكر وبنجر الممح والشعٌر : الزراعٌة المحاصٌل أهم 

 ا  حٌوانٌة :الثروة ال  :ثانٌا
بأسالٌب الحظابر وفً،   الحشابش  مناطك فى وتربى واأللبان اللحوم إلنتاج واألغنام والخنازٌر الماشٌة تربى  
  علمٌة   

 ا  الصناعة :  :ثالثا
 العاملة الموى ثلث نحو بها ٌعمل حٌث األلمانً لاللتصاد الفمري العمود هً الصناعة 
 ٌلى  ما وتمدمها تطورها على ساعد ولد الثانٌة ، العالمٌة الحرب بعد كبًٌرا توسعًا األلمانٌة الصناعة توسعت : 

 المتمدمة     العلمٌة المراكز توافر -ٖ   االستثمارات تدفك -ٕممومات الصناعة    توافر -ٔ
 ت : الصناعا هذه وأهم والتنوع بالجودة األلمانٌة الصناعة تتمٌز 

 والكهربابٌة ( اإللكترونٌة الصناعات –السفن  –نسوجات الم –السٌارات  –والصلب  ) الحدٌد
 

انًذ أهى : ٌ 
 : نسمة  ملٌون ٗ,ٖنحو سكانها عدد وٌبلغ للدولة السٌاسٌة العاصمة برلٌن 

 : عدد ممر بها وٌوجد ، السكان عدد حٌث من ألمانٌا مدن أكبر وثالث ألمانٌا جنوب بافارٌا عاصمة إللٌم مٌونخ  
 العالمٌة  األلمانٌة والمصانع الشركات من    

 : الشمال بحر من لرٌبة وهى ألمانٌا ، موانا أهم هامبورج  

نًاٍَتاأل انًصزٌت انعالقاث : 
 فى : تتمثل البلدٌن بٌن وعلمٌة ثمافٌة عاللات  

  (ز الثمافً األلمانًالمرك – االلمانى اآلثار معهد - بالماهرة االلمانٌة الجامعة -االلمانٌة  العلمى التبادل هٌبة)  

 مثل فى :تتالتصادٌة  عاللات  
 مصر فى الرٌاح من الكهرباء تولٌد لمحطات المانٌا تموٌل -
  والمالبس الطبٌعى والغاز البترول إلمانٌا إلى تصدر مصر -

  والسٌارات واآلالت الكٌمٌاوٌة إلمانٌا الصناعات من مصر تستورد -
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 ثأل٠ٌِى١ز ثٌّضقور ثٌٛال٠جس :  ثٌوًُ ثٌنجِِ                                                                   

 

 ثٌْذغ ثٌٕٚجػ١ز ثٌوٚي ٚأٚي ثٌؼجٌُ فٟ ثألٌٚٝ ثاللضٚجه٠ز ثٌمٛر ثأل٠ٌِى١ز ثٌّضقور ثٌٛال٠جس صؼو

 ٚث١ٌٚٓ  ٚوٕوث ١ًّٚج دؼو ، ثٌّْجفز ف١ظ ِٓ ثٌؼجٌُ فٟ ثٌوٌٚز ثٌٌثدؼز ٟٚ٘ 

 

 ثٌفٍىٟ ثٌّٛلغ

   ثٌّٖج١ٌز لجًر أ٠ٌِىج فٟ ثأل٠ٌِى١ز، ثٌّضقور ثٌٛال٠جس صمغ (1

 غٌدج  125 – 61مطٝ ٟٛي  -   ّٕجالً   47 ٚ 25 ػٌٛ هثةٌصٟ د١ٓ (2

 

 .ثألٍٟٕطٝ ثٌّق٠١ ثٌٌٖق ٠قو٘ج ِٓ -       وٕوث  هٌٚز ثٌّٖجي ِٓ ٠قو٘ج   ثٌّٛلغ ثٌؾغٌثفٟ

 ثٌٙجهٜ  ثٌّق٠١ ثٌغٌح ِٓ ج٠قو٘ -     ٚهٌٚز ثٌّى١ْه م١ٍؼ ثٌّى١ْه ثٌؾٕٛح ِٓ ٠قو٘ج

 

 .ٚال٠ز مّْْٛ ِٓ ٌِدغ ٚصضؤٌف ِضٌ و١ٍٛ 7.4ْٛ١ٍِ     ثٌّْجفز 

   أل٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌزثٌغٌدٟ  ثٌّٖجي ألٚٝ فٟ أالّىج ثٌّق٠١ ثٌٙجهٜ ٚٚال٠ز ٠ّٚ ٘جٚثٞ فٟ ِٕٙج ؽًَٚال٠ز 

   

  :ث٢صٟ ٛثٌٕق ػٍٝ إٌٝ ثٌغٌح ثٌٌٖق ِٓ صضٕٛع ثٌّضقور ثٌٛال٠جس صٞج٠ًِ    ثٌضٞج٠ًِ 

    .ؽٕٛدًج دجّضٛثءثٌْطـ ٚ ثٌضؼٌػ ٚظًٙٛ ثٌنٍؾجْ ٚ ٠ضْغ  دجالصؾجٖ ٠ٚض١َّ ثٌّى١ْه ّجفً م١ٍؼ ٚ ثٌْجفٍٟ أٚال :  ثًٌْٙ 

 ثألدالٓ ؽذجي ػ١ٍٙج ٠ٚطٍك  :ثٌٌٖل١ز عج١ٔج :  ثٌٌّصفؼجس

 ث١ْ١ْ١ٌّذٟ ٌٞ دٙج ٌٔٙثٌّى١ْه ٠ؾ م١ٍؼ فضٝ ّجفً ثٌؼظّٝ ثٌذق١ٌثس إل١ٍُ ِٓ صّضو:  ثٌّٛطٝ عجٌغج : ثٌْٙٛي

  وًٍٛث هٚ ٘ٞذز ٚأّ٘ٙج ٚ ػور ٘ٞجح ًٚوٟ  ؽذجي أػال٘ج زؽذ١ٍ ّالًّ ِٓ صضؤٌف ثٌؾذ١ٍز ٚثألفٛثٛ ثٌٌّصفؼجس ًثدؼج : ٔطجق

  وْى١و ثٌؾذ١ٍز ثٌْالًّ ٘يٖ ٚأُ٘ .ثٌؾٕٛح إٌٝ ثٌّٖجي ِٓ ثٌغٌد١زصّضو ثٌؾذ١ٍز مجِْج : ثٌْالًّ 

 

 إٌٝ ِٕطمز ِٓ ٚثمضالفٗ ثٌّٕجك صٕٛع إٌٝ صٞج٠ًْٙج أهٜ  ٚصٕٛع ثٌّضقور ثٌٛال٠جس ِْجفز ثصْجع  أْالفع   ثٌطذ١ؼٟ ٚثٌٕذجس ثٌّٕجك 

 .أمٌٜ

 

 ثأللج١ٌُ ثٌّٕجم١ز ٚثٌٕذجص١ز 

 

 ثٌؼجَ ٟٛثي أِطجًغ٠ٌَر ِغثٌقجً ثٌّوثًٞ أٚال : ثٌّٕجك ٕذٗ 

  ٕضٌٖ غجدجس ثإلل١ٍُ ث١ٌٕٚٝ ثٌّوث٠ًز ٚص ج١ٌٙدجألػ ٠ضؤعٌ ثإلل١ٍُ -   ث١ٌّْْذٟ ٌٔٙ ٚهٌضج ثٌٌٖلٟ ثٌؾٕٛدٟ ثٌْجفً ٠ًّٖ -

  ثٌّٛطٟ ثٌْٙٛي عج١ٔج : ِٕجك 

     ّٕجال  دجالصؾجٖ ٚثٔنفجٝٙج ثٌقٌثًر هًؽز دجًصفجع ٚث١ٌٚف ٠ض١َّ -    ِضٕٛع ثٌّٕجك  -

 .ثٌؾٕٛح ألٚٝ فٟ ٚغجدجس ث٠ٌّٛ فٟ فٖجةٔ  :ثٌٕذجصجس 

 ثٌغٌح فٟ ٚثٌٙٞذٟ ثٌؾذٍٟ ثإلل١ٍُ عجٌغج : ِٕجك 

 فٟ ثألفٛثٛ ثٌؾٕٛد١ز ف١ظ صٛؽو ٙقٌثء أ٠ًَٚٔج ثٌقجًر ثٌؾجفز ِطجًثأل ًصم (1

                ثٌغٌد١ز ثٌٌّصفؼجس ثٌّٖج١ٌز ػٍٝ ٚصٕنفٜ ثٌقٌثًر ثٌغ٠ٌَر ثألِطجً صْم٠ (2

 ثٌٕذجس ثٌطذ١ؼٟ:

 ثٌقٖجةٔ ٚ ثٌٕذجصجس ثٌؾذ١ٍز دجٌٌّصفؼجس ثٌّٖج١ٌز -1

 ثألػٖجح ثٌٚقٌث٠ٚز دٚقٌثء أ٠ًَٚٔج -2

 .َ 1420فٝ ػجَ  ّْٔز ِال١٠ٓ  318  فٛثٌٟ   ثٌقجٌٝ ثٌٛلش فٟ ثٌّضقور ثٌٛال٠جس ّىجْ ػوه ٠ذٍغ -   ْثٌْىج 

 عٍغٟ ثٌْىجْ ٠ؼ١ٔ فٝ ثٌّوْ ٚعٍظ فٝ ث٠ٌٌف . -
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ز ٌٍوٌٚز ٚصؼضذٌ ثٌّٕطم ثٌى١ٍز ثٌّْجفز ِٓ فم٠% 12ٔقٛ ٠ّغً ثٌيٞ ثٌّٖج١ٌز ثٌٌٖل١ز دجٌّٕطمز إٔؾٍٕو ١ٔٛ إل١ٍُ فٟ ُِٕٙ % 50 ٠ضٌوَ -

ج ٠ٛ١ًٔٛن ثٌىذٌٜ ِغً ثٌّوْ ٌٛؽٛه ثألوغٌ ثوضظجظج دجٌْىجْ  ًٞ  ٚثٌضؾج٠ًز ثٌىذٌٜ ثٌٕٚجػ١ز ثٌّٕجٟك ٚأ٠

 ثٌذق١ٌثس ثٌؼظّٝ ٚ فٝ ثٌْٙٛي ثٌف١ٞ١ز فٛي ث١ٌّْْذٟ ٚهٌضجٖ  فٛي ثٌّٛطٝ ثٌْٙٛي فٟ ثٌْىجْ ٠ضٌوَ -

 ثٌٙجهٞ ثٌّق٠١ ِغ ثٌْجفً ٠ذز ِٓثٌمٌ ثٌغٌد١ز ثٌّٕجٟك ِٓ وغ١ٌ فٟ ثٌْىج١ٔز ثٌىغجفز صٌصفغ دُ صفٌْ  -

  ثٌنٚذز ثًٌَثػ١ز ثٌّٕجٟك فٟ ٚويٌه أٔؾٍُٛ ٌُٚٛ فٌث١ْْٔىٛ ّٚجْ ١ّجصً ِغً ثٌىذٌٜ ثٌٕٚجػ١ز ٚثٌّوْ ثٌّٕجٟك صضٌوَ ف١ظ 

  ثٌٚؼذز ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌظٌٚف ثٌضٞج٠ًِ ٚػًٛر دْذخ  ثٌغٌد١ز، ٚثألفٛثٛ ثٌٌّصفؼجس دٕطجق ثٌْىجْ ػوه ٠مً دُ صفٌْ  -

 ثٌؾٛ  دٌٚهر دْذخ أالّىج فٟ ثٌْىجْ ػوه ٠مً صفٌْدُ   -

 

     ثاللضٚجه٠ز ٚثألٖٔطز ثٌّٛثًه

 .ثاللضٚجهٞ ثإلٔضجػ ٚٝنجِز ثاللضٚجه٠ز ثألٖٔطز صؼوه إٌٝ أهٜ ِّج ، ِٚضؼوهر ِضٕٛػز ٟذ١ؼ١ز دّٛثًه ثأل٠ٌِى١ز ثٌّضقور ثٌٛال٠جس صضّضغ

 ثًٌَثػٟ  أٚال:  ثٌٕٖجٟ

 ز٠ٌِى١ضجػ ثًٌَثػٟ دجٌٛال٠جس ثٌّضقور ثألدُ صفٌْ......... ٝنجِز ثإلٔ

 ثأل٠ّٚ ثٌٛثهٞ ٚفٟ ثٌٌٖلٟ ثٌؾٕٛح فٟ ثًٌَثػ١ز ٚثٌّٕجٟك ث٠ٌّٛ فٟ ث١ْ١ْ١ٌّذٟ ّٙٛي ف١ظ ٚٚثّؼز مٚذز ثًٌَثػ١ز ٝثألًثٝ (1

   ثٌٌّصفؼجس ؽٛثٔخ ٚػٍٟ دىج١ٌف١ًٔٛج

 ثٌّضموِز ٚصؼضّو ثًٌَثػز ػٍٝ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج (2

 

 ّىٟ    ٚثٌْ ثٌق١ٛثٟٔ عج١ٔج : ثإلٔضجػ

 ثإلٔضجػ ثٌق١ٛثٟٔ 

 ثألٌذجْ إٌٟ دجإلٝجفز ثٌنجًػ إٌٝ ِٕٙج ؽَء ثٌٍقَٛ ثٌضٝ ٠ٚوً ٚثٌنٕج٠ٌٍ إلٔضجػ ِٓ ثألدمجً ٚثألغٕجَ وذ١ٌر أػوثه ثٌّضقور ثٌٛال٠جس صٌدٝ  -

 ٚثٌؾٍٛه

 ثٌّضقور  دجٌٛال٠جس وذ١ٌر ّّى١ز عٌٚر صٛؽو دُ صفٌْ ........ 

 ٚثٌذق١ٌثس ٚؽٛهث ألٔٙجً جٔخؽ إٌٝ وذ٠ٌ١ٓ ِق١ط١ٓ ػٍٟ ِٛلؼٙج 

 

 ثٌضؼـــــــــــو٠ٓ : صٕضؼ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور و١ّجس وذ١ٌر ِٓ ثٌّؼجهْ ٚ ِٚجهً ثٌطجلز

 فٟٙ أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ فٟ إٔضجػ ثٌٕقجُ ٚ ثٌفقُ ٚ ثٌذضٌٚي ٚ ثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٟ

 

 ثٌٕٚجػٟ عجٌغج : ثٌٕٖجٟ

 ثٌٕٚجػز ٚصٕضؼ و١ّجس وذ١ٌر ِٓ ثٌّؼجهْ ِمِٛجس وً دٙج صضٛثفٌ ثٌؼجٌُ، فٟ ثألٌٟٚ ثٌٕٚجػ١ز ثٌمٛر ثٌّضقور ثٌٛال٠جس صؼو دُ صفٌْ ........

 ِٚجهً ثٌطجلز

 ثٌٕٚجػجس ثٌىٌٙدجة١ز ٚثإلٌىض١ٌٔٚز  صٕضؼ عٍظ ثإلٔضجػ ثٌؼجٌّٝ ِٓ  -1

 ثألٌٚٝ ػج١ٌّج فٝ ٕٙجػز ثٌط١ٌثْ ّٚفٓ ثٌفٞجء ٚ ثأللّجً ثٌٕٚجػ١ز زصذصقضً ثٌٌّ -2

 ثٌؼجٌّٝ فٝ ػوه ِٓ ثٌٕٚجػجس ِغً ث١ٌْجًثس ٚ ثٌٍٚخ ٚ ثأل١ٌَِٕٛٛ  صْجُ٘ دقٚ٘ ٌِصفؼز ِٓ ثإلٔضجػ  -3

 

 ثٌّٕجٟك ثٌٕٚجػ١ز ثٌٌة١ْ١ز دجٌٛال٠جس ثٌّضقور

 :ثٌٌٖلٟ ثٌّٖجي ِٕطمز

 .ثٌؼظّٝ ثٌذق١ٌثس ِٕطمزٕٙج ِ ثٌىذٌٜ ثٌٕٚجػ١ز ثٌّوْ ٔطجق ٠ُٚٞ

ًْ  ٚصًّٖ :ثٌؾٕٛح ِٕطمز    دٌِٕؾٙجَ أّ٘ٙج ِٓ ٕٙجػ١ز ِو

  فٌث١ْْٔىٛ ّجْ أّ٘ٙج ٕٙجػ١ز ِؤًج ٠ُٚٞ :ثٌْجفٍٟ ثٌغٌح
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 ثٌّضقور ثٌٛال٠جس ِوْ أُ٘

 

 ــــــــٌٖثٌٖٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ثٌّو٠ٕز 

 ث١ٌْج١ّز  ثٌؼجّٙز ٟٚ٘ ٕطٟثألٍٟ ثٌّق٠١ ػٍٝ صطً : ٚثٕٕطٓ

 .ثٌّضقور ثألُِ ِمٌ ٚف١ٙج ثألٍٟٕطٟ ثٌّق٠١ ػٍٝ ٚصطً ٘جَ ١ِٕجء ٟٚ٘ : ٠ٛ١ًٔٛن

 ِضٖؾٓ دق١ٌر ػٍٝ ٚصمغ ثٌّٛطٝ ثٌْٙٛي ِوْ أوذٌ ١ٕىجغٛ

 ّجْ   

 فٌث١ْْٔىٛ

 ثٌٙجهٞ ثٌّق٠١ ّجفً ػٍٝ ثأل٠ٌِى١ز ثٌّٛثٟٔ أوذٌ

 

 

 

 

 

 

 ثٌم٠ٛز ثٌؼاللجس ِٓ زثأل٠ٌِى١ ث٠ٌٌّٚز ثٌؼاللجس * صؼو

 ٚثٌؼٍّٟ ٚثٌغمجفٟ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌضؼجْٚ ثاللضٚجه٠ز إٟجً فٟ ثٌذٍو٠ٓ د١ٓ ثصفجل١جس صٛؽو  (1

 ٠َ(ثٌىٛ ثٌّٕجٟك ثٌٕٚجػ١ز ثٌّؤٍ٘ز ) ٚثصفجل١ز ثٌقٌر ِٕطمز ثٌضؾجًر ثصفجل١ز  ِٕٙج ثٌذٍو٠ٓ د١ٓ صؾج٠ًز ثصفجل١جس صٛؽو  (2

 ٚغ١ٌ٘ج ٚثٌطجةٌثس ٍقزٚثألّ فو٠غز صىٌٕٛٛؽ١ز ِٕضؾجس ٌِٚ صْضًٛه (3
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 ثٌٛفور ثٌغجٌغز                                                                    

 عًٛر ١ٌٛ٠ز ٚثٌٌٚثع ثٌؼٌدٟ ثالٌّثة١ٍٝ

 
  1752 ٠ـــــــــــ١ٌٛــــــــــــــز  23 ثٌوًُ ثألٚي : عـــــًٛر 

 

  -: أ١ّ٘ز عًٛر ١ٌٛ٠ٛ

 ف١ظ ٠ٌٞ ثٌذؼٜ أٔٙج.... عًٛر ١ٌٛ٠ٛ؟صفٌْ : أّذجح ثمضالف ثٌىضجدجس فٛي أ١ّ٘ز دُ 

 .أصشد ػٍٝ اٌؾشوبد اٌزؾشس٠خ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼبٌُ  (1

 .أعُٙ لبدرٙب فٟ رؤع١ظ ؽشوبد اعزّشد ؽزٝ ا١ٌَٛ ِضً ػذَ االٔؾ١بص ٚ اٌؾ١بد اإل٠غبثٝ  (0

ِٕز اٌضٛسح اٌؼشاث١خ ٚصٛسح االؽزالي ٚعٛء اٌؾىُ وبٔذ صٛسح ِىٍّخ ٌٕنبي اٌؾؼت اٌّقشٜ مذ اٌفغبد ٚ (3

 َ ١ٌٛ٠1950ٛ  03َ ٚؽزٝ ل١بَ صٛسح  1919

  -: ػٛثًِ ل١جَ عًٛر ١ٌٛ٠ٛ

 .اعزّشاس االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ ٚرذخٍٗ فٟ ؽئْٛ ِقش .1

 .ػذَ ٚعٛد ؽ١بح د٠ّمشاه١خ ع١ٍّخ  .0

 .ظبَ اٌٍّىٟ فغبد إٌ .3

 . َ 1948فٍغط١ٓ  ٘ض٠ّخ اٌغ١ؼ اٌّقشٞ فٟ ؽشة .4

 .األؽٛاي االلزقبد٠خعٛء  .5

             . ّبػ١خ عٛء األؽٛاي االعز .6

 .أٚال: ثّضٌّثً ثالفضالي ثٌذ٠ٌطجٟٔ ٚصومٍٗ فٟ ٕتْٛ ٌِٚ
 َ اٌٝ االعزمالي اٌؾم١مٟ ٚظٙش رٌه ػٕذِب ؽبفشد لٛاد اإلؽزالي  1936ؽ١ش ٌُ رئدٜ ِؼب٘ذح 

 ٍؾىِٛخٌ بفٝ إٌؾبط  سئ١غلقش ػبثذ٠ٓ إلعجبس اٌٍّه فبسٚق ػٍٝ رؼ١١ٓ ِقط 1940فجشا٠ش   4فٟ 

 

  عج١ٔج : ػوَ ٚؽٛه ف١جر ه٠ّمٌث١ٟز ١ٍّّز
ٚرقبسػُٙ  فغبد األؽضاة اٌغ١بع١خ - 3        اٌجش٠طبٔٝ ٌالؽزالي ِقش خنٛع -0فغبد إٌظبَ اٌٍّىٟ      - 1

  ِٓ أعً اٌٛفٛي ٌٍؾىُ

 

 . ٕظجَ ثٌٍّىٟ عجٌغج : فْجه ثٌ
 بٌؾىُ رّضً فٟ فغبد إٌظبَ اٌٍّىٟ ٚاالعزجذاد ث (1

 ففمخ األعٍؾخ اٌفبعذحوّب ؽذس فٝ اٌشؽبٜٚ ٔزؾبسا (0

                                                
 

 .دْذخ ثألٍّقز ثٌفجّور 1748ًثدؼج : ٠َّ٘ز ثٌؾ١ٔ ثٌٌّٚٞ فٟ فٌح فٍْط١ٓ 

 َ 1948وبْ اٌغ١ؼ اٌّقشٜ فٝ ِمذِخ اٌغ١ٛػ اٌؼشث١خ اٌزٝ ؽبسوذ فٝ ؽشة فٍغط١ٓ 

 اٌغ١ٛػ اٌؼشث١خ فٝ ؽشة فٍغط١ٓ أعجبة ٘ض٠ّخ  

 ػذَ اعزؼذاد اٌؼشة ػغىش٠ب ٌٍؾشة  -0دػُ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚ ثش٠طب١ٔب إلعشائ١ً   -1
 

 



 ٌٍغبد 0222ِذاسط ع١ً 
 

00 

 

 ثالؽضّجػ١زثألفٛثي  ّٛءمجِْج : 
 

 ثغجت ػذَ ٚعٛد ع١بعخ ٚامؾخ ٚصبثزخ ٌإلفالػ ثغجت اٌقشاع ث١ٓ األؽضاة . (1

  رٍّه ٚرغزجذ ٚأهٍك ػٍٝ اٌّغزّغ اإللطبع ٚعٛء رٛص٠غ األسك اٌضساػ١خ عؼً فئخ فغ١شح  (0

 اٌّقشٞ ِغزّغ إٌقف فٟ اٌّبئخ .      

 . أزؾبس ظب٘شح اٌفمش ٚاٌّشك ٚاٌغًٙ (3
ِغزّغ إٌقف فٝ اٌّبئخ : اعزجذاد ٚ رؾىُ فئخ فغ١شح فٝ اٌفالؽ١ٓ ثغجت رؾىُ ٔغجخ ل١ٍٍخ ِٓ اإللطبػ١١ٓ فٝ ِؼظُ 

 األسامٝ اٌضساػ١خ فٝ ِقش 

 لضٚجه٠زثالّٛء ثألفٛثي ّجهّج : 

َ اٌٝ أْ عؼٍذ ِقش ١ِذاْ ٌّؼبسن اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚاعزٕضاف       ِٛاسد  1936أدٜ رٛل١غ ِؼب٘ذٖ  

 اٌجالد ٌخذِخ ثش٠طب١ٔب .
 ِّب أدٜ اٌٝ اس٘بق  االلزقبد اٌّقشٞ ٚصادد ِؼبٔبح اٌؾؼت 

 

 

 ١ٌٛ٠1752ٛ  23فوثط عًٛر أ                                     

                                           

  ٚ إػالْ ثٌغًٛر صٕظ١ُ ثٌٞذجٟ ثألفٌثً 

     ٌِٚ ٟدُ صفٌْ...؟(( ظٌٙس ِؾّٛػز ثٌٞذجٟ ثألفٌثً دْذخ ثّضٌّثً ثالفضالي ٚفْجه ثألٚٝجع ف ((. 

 ًأٚث ًٌٝٚر ثٌم١جَ دغًٛر صمٟٞ ػٍٝ ثٌفْجه ٚصقًٌ ثٌٟٛٓ ِٓ ثالّضؼّجً . ف١ظ

١ٌٛ٠ٛ ٚثّضٌٛٛث ػٍٝ ثٌّٛثلغ  ٠ٌ23ز صجِز ٚمططٛث إلػالْ ثٌغًٛر ،ٚصقٌوٛث فٝ ٙذجؿ ػًّ ثٌٞذجٟ فٟ ّ 

 ثٌّّٙز فٝ ثٌمجٌ٘ر ٚ ثألّىٕو٠ًز ، ٚ ثػضمٍٛث وذجً ثٌٞذجٟ ٚ ثٌّْت١ٌٛٓ ثٌموثِٝ فٝ ثٌؾ١ٔ  

 د١جْ ثٌغًٛر

د١جْ ٌٍغًٛر دجُّ ٚدؼو أْ أٙذقش ثٌمجٌ٘ر دؤوٍّٙج صقش ١ّطٌر لٛثس ثٌغًٛر ، أىثع دمحم أًٔٛ ثٌْجهثس أٚي 

١ِْطٌث ػٍٝ ؽ١ّغ لطجػجس ثٌؾ١ٔ  ٔؾ١خ دمحم أٙذـٚلو  ) ثٌمجةو ثٌؼجَ ٌٍمٛثس ثٌٍّْقز ( ثٌٍٛثء دمحم ٔؾ١خ

 ثٌٌّٜٚ

 ِطجٌخ ثٌغًٛر ِٓ ثٌٍّه فجًٚق

 ٠زٕبصي اٌٍّه فبسٚق ػٓ اٌؼشػ الثٕٗ اؽّذ فئاد اٌضبٟٔ . (1

  ١1950ٛ ٠ٌٛ 06ِغبدسح اٌٍّه اٌجالد لجً اٌغبػخ اٌغبدعخ ِغبء ٠َٛ  (0

 

  ٕٗٚافك اٌٍّه ػٍٝ رٌه إلدساوٗ اْ اٌغ١ؼ ٚاٌؾؼت ٠ىش٘بْ ؽىّٗ ٚرخٍٟ اإلٔغ١ٍض ػ 
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 ١ٌٛ٠1752ٛ    23أ٘وثف عـــــــًٛر    

 أٚال : اٌمنبء ػٍٝ االعزؼّبس ٚأػٛأٗ   

  صب١ٔب : اٌمنبء ػٍٝ اإللطبع   

 ٌؾىُصبٌضب : اٌمنبء ػٍٝ االؽزىبس ٚع١طشح سأط اٌّبي ػٍٝ ا   

 ساثؼب :  البِخ ع١ؼ ٚهٕٟ لـــٜٛ   

 خبِغب : البِخ ػذاٌخ اعزّبػ١خ  

 عبدعب : البِخ ؽ١ب ٖ د٠ّمشاه١خ ع١ٍّخ  

                

 ثٔؾــــــجٍثس ثٌغـــــــــًٛر
 فٝ ثٌّؾجي ث١ٌْجّٟ 

 َ 1903َ رُ اٌغبء دعزٛس 1950فٝ د٠غّجش 

 َ رُ ؽً األؽضاة اٌغ١بع١خ 1953فٝ ٠ٕب٠ش 

 رُ اٌغبء اٌٍّى١خ ٚاػالْ اٌغّٙٛس٠خ ٚرؼ١١ٓ دمحم ٔغ١ت أٚي سئ١ظ ٌّقش١1953خ فٝ ٠ٛٔ

 ؽٙشِٓ رٛل١غ اإلرفبل١خ02رُ رٛل١غ ارفبل١خ عالء االٔغ١ٍض ػٓ ِقش خالي1954فٟ  أوزٛثش 

 ػبِب ٚافجؼ ٘زا ا١ٌَٛ ػ١ذا ٌٍغالء74سؽً االٔغ١ٍض ػٓ ِقش ثؼذ اؽزالي داَ ١ٔٛ٠1956ٗ  18 فٝ

 ؤ١ُِ ؽشوخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ٚأفجؾذ ؽشوخ ِقش٠خ ثبداسح ِقش٠خرُ ر1956فٝ ١ٌٛ٠خ 

 

 

 فٟ ثٌّؾـــــــــجي ثاللضٚجهٞ    

 

 ثًٌَثػز

    

 اعزقالػ أسامٝ فؾشا٠ٚخ ٌض٠بدح األسك اٌضساػ١خ -

 ١ٌؾمك :  1971أؾبء اٌغذ اٌؼبٌٟ ٚرُ أغبصٖ - 

 ؽّب٠خ ِقش ِٓ اٌف١نبْ   ٚرخض٠ٓ ا١ٌّبٖ ٚر١ٌٛذ اٌىٙشثبء -

 

 ثٌٕٚجػز

 أؾبء ِقبٔغ عذ٠ذح ِضً اٌؾذ٠ذ ٚاٌقٍت ثؾٍٛاْ ٚاألعّذح ثؤعٛاْ -

 اال٘زّبَ ثبٌزؼ١ٍُ اٌقٕبػٟ ِٚشاوض اٌزذس٠ت إٌّٟٙ -

 اٌجؾش ػٓ اٌجزشٚي ٚأؾبء ِؼبًِ ٌزىش٠شٖ  -

 فزؼ أرغٛاق عذ٠ذح فٝ اٌخبسط ٌزغ٠ٛك إٌّزغبد اٌّقش٠خ - ثٌضؾجًر

 ز١شاد ٚاٌزقذ٠شرّق١ش اٌجٕٛن ٚؽشوبد اٌزب١ِٓ ٚؽشوبد االع -
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 فٝ ثٌّؾـــــــــجي ثالؽضّجػٟ  

 

 

ثٌمٞجء ػٍٝ 

 ثإللطجع

 

فذاْ 022اٌزٜ ؽذد اٌٍّى١خ اٌضساػ١خ ثـ1950افذاس لبْٔٛ اإلفالػ اٌضساػٟ األٚي فٝ عجزّجش

 ٚرٛص٠غ اٌجبلٝ ػٍٝ اٌفالؽ١ٓ

 ؽ١ٓفذاْ ِّب صاد ِٓ رٍّه اٌفال 52صُ فذسد لٛا١ٔٓ أخشٜ ؽذ د د اٌٍّى١خ ثـ

 

إلجِز ػوثٌز 

 ثؽضّجػ١ز

 ػٓ هش٠ك :  ِغب١ٔخ اٌزؼ١ٍُ ثغ١ّغ ِشاؽٍٗ ) لجً اٌغبِؼٝ ٚ اٌغبِؼٝ (
    البِخ اٌٛؽذاد اٌقؾ١خ ٚاٌغّؼ١بد اٌضساػ١خ 
 سثبػرؾذ٠ذ عبػبد اٌؼًّ ٚاؽشان اٌؼّبي فٝ ِغبٌظ اداسح اٌؾشوبد ٚرؾذ٠ذ ٔغجخ ٌُٙ ِٓ األ 

 ٌٍّٛظف١ٓ ٚ اٌؼّبي االعزّبػ١خافذاس لٛا١ٔٓ اٌزب١ِٕبد ٚاٌّؼبؽبد 

1956َ(  ِغٍظ إٌٛاة ؽب١ٌبِخ ) ِٕؼ اٌّشاح ؽك االٔزخبة ٚاٌزشؽ١ؼ ٌّغٍظ  األ 

 

  -فٟ ثٌّؾـــــــجي ثٌؼٌدٟ :
ّٚجّ٘ش فٝ    ّغٌح س ثٌْٛهثْ ٚثٌؾَثةٌ ٚصِٛٔ ٚثٌصٛف١و ثٌؾٙٛه ثٌؼٌد١ز ٌٚجٌـ فٌوجس ثٌضقًٌ ثٌٟٕٟٛ فْجٔو  -1  

  ٚو١ٕ١ج ٌثق ٚث١ٌّٓثّضمالي ثٌى٠ٛش ٚثٌؼ

 َ 1758إلجِز أٚي ٚفور ػٌد١ز د١ٓ ٌِٚ ٠ًّٛٚز فٟ فذٌث٠ٌ   -2

 صؤ١٠و  ِْٚجٔور فمٛق ثٌٖؼخ ثٌفٍْط١ٕٟ فٟ إلجِز هٌٚضٗ ثٌّْضمٍز ٚ ػجّٙضٙج ثٌموُ  -3

  -فٝ ثٌّؾـــــــجي ثٌوٌٟٚ :   

 
فٝ ِئرّش ثبٔذٚٔظ عبثمب  اٌّغبّ٘خ فٟ رؾى١ً ؽشوخ ػذَ االٔؾ١بص ٚظٙٛس دٚسِقشِغ إٌٙذ ٠ٚٛغغالف١ب  (1

 1955ثبٔذ١ٔٚغ١ب 

 مذ ففمخ األعٍؾخ اٌؾشل١خ ثؼاٌؼبٌّٝ وغش اؽزىبس اٌغالػ  (0
 

 

 

 ثٌوًُ ثٌغجٟٔ  

       ٌِٚ ٚثٌم١ٞز ثٌفٍْط١ٓ
 

 :  ف١ظ ػٌدٝىً فٍْط١ٓ ٌ أ١ّ٘ز :دُ صفٌْ

 ثٙب ٌٚذ اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ ٚا١ٌٙب أعشٜ ثّؾّذ ) ؿ ( (1

 ٚصبٌش اٌؾش١ِٓ ٚثٙب اٌّغغذ األلقٝ أٌٚٝ اٌمجٍز١ٓ  (0

 وبٔذ فٍغط١ٓ ِطّؼب ٌٍغضاح ػٍٝ ِش اٌؼقٛس ٌّٛلؼٙب اٌغغشافٟ  (3

 َ اٌٝ عبٔت  1918 – 1914ػبػ فٝ فٍغط١ٓ ػذد ل١ًٍ ِٓ ا١ٌٙٛد ؽزٝ ل١بَ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ 

 اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّغ١ؾ١١ٓ 
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 ثٌٛػـــــو دٟٛـــــٓ ١ٌٍٙــــــــــٛه                                
  

 ؽيًٚ ثٌقٌوز ث١ٔٛ١ٌٙٚز 

 د ثبٔؾبء ٚهٓ خبؿ ١ٌٍٙٛد  ١٘شرضي اٌؾشوخ اٌق١ٔٛ١ٙخ اٌزٝ ٔبد رضػُ (1

 فٝ ٌٕذْ      

ٔـ ػٍٝ )رؼٙذ ثش٠طب١ٔب ثجزي ِغبػ١ٙب إلٔؾبء ٚهٓ لِٟٛ ١ٌٍٙٛد فٟ 1917صُ أفذسد ثش٠طب١ٔب ٚػذ ثٍفٛس  (0

 فٍغط١ٓ ( ٚ٘ٛ  " ٚػذ ِّٓ ال ٠ٍّه اٌٝ ِٓ ال ٠غزؾك "

 

 َ ( 1948 –َ  1902اإلٔزذاة اٌجش٠طبٔٝ ػٍٝ فٍغط١ٓ )                      

ٔضجةؼ ٚٝغ 

 ثالٔضوثح

 لشسد دٚي اٌؾٍفبء )  إٌّزقشح ( ٚمغ فٍغط١ٓ رؾذ االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ ِغ رٕف١ز ٚػذ ثٍفٛس -

 ٌجش٠طب١ٔب ؽك االٔزذاة ػٍٝ فٍغط١َٓ 1902ثب٠طب١ٌب فٟ اثش٠ً   ِؤصٌّ ّجْ ٠ًّٛأػطٝ  -

 

ثٔؾٍضٌث إؽٌثءثس 

 ٌضٕف١ي ٚػو دٍفًٛ
 ٙغشح اٌىض١ش ِٓ ٠ٙٛد اٌؼبٌُ اٌٝ فٍغط١ٓثاٌغّبػ  -
 اٌغّبػ ثبٔزمبي ٍِى١خ األسك ِٓ ػشة فٍغط١ٓ اٌٝ ا١ٌٙٛد ػٓ هش٠ك اٌؾشاء -

ِٛلف ثٌٖؼخ 

ثٌفٍْط١ٕٟ ِٓ 

 ٘ؾٌر ث١ٌٙٛه

 

 (1939  -1902لبَ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ثبٌضٛساد ِضً صٛسح ) -

 )ثم١بدح اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ( 1936ٚ صٛساد  1909د أزفبمخ وبٔذ أخطش ٘زٖ اٌؾشوب -

 

 

 
 ٚثفمش ػٍٝ صم١ُْ فٍْط١ٓ إٌٝ 1741ػٕوِج ػٌٝش د٠ٌطج١ٔج ثٌم١ٞز ثٌفٍْط١ٕ١ز ػٍٝ ثألُِ ثٌّضقور ػجَ 

 ِٕطمز ه١ٌٚز فٝ ثٌموُ ث٠ٌٌٖف ( –هٌٚز ٠ٙٛه٠ز  –) هٌٚز ػٌد١ز                     

 ِٛلف ثش٠طب١ٔب

 ِٓ اٌزمغ١ُ

 1948ِب٠ٛ 14فٝ ِزٕؼذ ثش٠طب١ٔب ػٓ اٌزق٠ٛذ ٚأػٍٕذ أٔٙب عزٕٙٝ االٔزذاة ػٍٝ فٍغط١ٓا 

 ِٛلف اٌؼشة

 ِٓ اٌزمغ١ُ

 سفنذ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِؾشٚع رمغ١ُ فٍغط١ٓ     

ِٛلف ا١ٌٙٛد 

 ٚاٌذٚي اٌىجشٜ

 ِٓ اٌزمغ١ُ 

 لبِذ اٌؼقبثبد ا١ٌٙٛد٠خ ثطشد اٌؼشة ِٓ د٠بسُ٘  سؽت ا١ٌٙٛد ثبٌزمغ١ُ    

 ِزثؾخ د٠ش ٠بع١ِٓزاثؼ ثؾش٠خ ِضً ٚاسرىجٛا      

 

 اػالْ ل١بَ 

 دٌٚخ فٍغط١ٓ

 1948َِب٠ٛ  14ثّغشد أغؾبة ثش٠طب١ٔب ِٓ فٍغط١ٓ 

ٚاػزشفذ ثٙب اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚاالرؾبد   1948ِب٠ٛ 15ا١ٌٙٛد ل١بَ دٌٚزُٙ فٟ  أػٍٓ

  ) سٚع١ب ؽب١ٌب (اٌغٛف١زٝ 
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 ثٌقٌٚح د١ٓ إٌّثة١ً ٚ ثٌؼٌح

 1748فٌح فٍْط١ٓ أٚال : ☺

 أّذجدٙج
 َ فضقٌوش ثٌؾ١ٛٓ ثٌؼٌد١ز إٌٝ فٍْط١ٓ دٙوف : 1748ِج٠ٛ  15* إػالْ ث١ٌٙٛه ل١جَ هٌٚز إٌّثة١ً 

 ٔقشح ٚ أمبر اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ ثطؼ ا١ٌٙٛد  -1

 ِغبػذح اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ فٝ البِخ ؽىِٛخ ٚه١ٕخ ػٍٝ أسمٗ  -0
 

 أٌٟثفٙج 
 اٌغؼٛد٠خ ( –ٌجٕبْ  –عٛس٠ب  –ؼشاق اٌ –األسدْ  –اٌغ١ٛػ اٌؼشث١خ ) ِقش 

 ع١ؼ اعشائ١ً رذػّٗ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ 
 

 -ثألفوثط :   
 رّىٕذ اٌغ١ٛػ اٌؼشث١خ ِٓ االٔزقبس ػٍٝ االعشائ١١ٍٓ فٝ اٌجذا٠خ  

ػٓ عٍت  رمذِذ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ثبلزشاػ ٌّغٍظ األِٓ ٌٛلف اٌمزبي ٚالبِخ ٘ذٔخ ٌّذح ؽٙش ٠ّزٕغ ف١ٙب اٌؼشة ٚا١ٌٙٛد 

 األعٍؾخ ٚاٌّؾبسث١ٓ اٌٝ فٍغط١ٓ ٠ٚىْٛ رٌه رؾذ اؽشاف دٌٟٚ 

 اٌغالػ ٚ اٌزذس٠ت  ح ٚا فٝ رم٠ٛخ لٛارُٙ ِٓ ؽ١ش اٌؼذٌُ ٠ٍزضَ ا١ٌٙٛد ثبٌٙذٔخ ٚثذءٚ 

 ظٙش رفٛق ا١ٌٙٛد فٝ اٌمزبي ٚ٘ضِذ اٌمٛاد اٌؼشث١خ ٚرشاعؼذ  

 

      -:1748ٔضجةؼ ٠َّ٘ز ثٌؼٌح فٝ 
 فٍغط١ٓ ِبػذا االعز١الء ػٍٝ ع١ّغ أسك (1

 ٚثٙب لٛاد أسد١ٔخ ثٌٞفز ثٌغٌد١ز رؾذ اداسح ِقش٠خ ٚ غَرال١ٍُ لطبع      

 ث١ٓ اٌؼشة ٚا١ٌٙٛدِمغّخ اٌمذط  ظٍذٚ (0

 1756ثٌؼوٚثْ ثٌغالعٟ ػٍٝ ٌِٚ   :عج١ٔج ☺   

 أّذجدٗ :
 ِّب أغنت اعشائ١ً ط١ٕٝ ففمخ األعٍؾخ اٌغٛف١ز١خ اٌٝ ِقش ٌّٛاعٙخ األهّبع اإلعشائ١ٍ١خ ٚ االػزذاءاد ػٍٝ اٌؾؼت اٌفٍغ (1

 ِغبٔذح ِقش ٌٍضٛسح اٌغضائش٠خ  مذ االؽزالي اٌفشٔغٟ ِّب أغنت فشٔغب (0

 َ ِّب أغنت أغٍزشا ١ٌٛ٠1956ٛ 06لٕبح اٌغ٠ٛظ فٟ ؽشوخ   ل١بَ ؽىِٛخ اٌضٛسح ثزؤ١ُِ (3

  اعشائ١ً –فشٔغب  –أغٍزشا       ثٌوٚي ثٌّؼضو٠ز : 

 أّذجح فًٖ ثٌؼوٚثْ ثٌغالعٟ :
 ٚلٛف اٌؾؼٛة اٌؼشث١خ ثغبٔت ِقش ( 0               ؾؼت ٚاٌغ١ؼ ٚفالثخ اٌم١بدح ؽذح ِمبِٚخ اٌ (1

 ثبٌزذخً ػغىش٠ب ٌقبٌؼ ِقشٌٛلف اٌؼذٚاْ  ) سٚع١ب ؽب١ٌب ( رٙذ٠ذ االرؾبد اٌغٛف١زٟ ( 3

 رٕذ٠ذ األُِ اٌّزؾذح ثبٌؼذٚاْ( 5اعزخذاَ اٌمٛح فٝ ؽً إٌضاػبد   سفل اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ( 4

  ــــــوٚثْ ثٌغالعٟثٌؼفًٖ ٔضجةؼ 
 َ اٌزٜ ٠ؼزجش ػ١ذا ٌٍٕقش ٚػ١ذا ع٠ٕٛب ٌجٛسعؼ١ذ 1956د٠غّجش 03أغؾبة أغٍزشا ٚفشٔغب  ِٓ ثٛسعؼ١ذ فٝ   (1

 َ 1957أغؾبة اعشائ١ً ِٓ غضح ٚع١ٕبء أٚائً  (0

 َ 1957ػبَ  ِقش ٚ اعشائ١ً ٚمؼذ لٛاد هٛاسة د١ٌٚخ ث١ٓ (3

 اٌؼشثٟ ِّٕٙب ٌخطش اعشائ١ً ٚاهّبػٙب فٟ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌؼبٌُادساوب  1958/1961لبِذ ٚؽذح ث١ٓ ِقش ٚعٛس٠ب ػبَ  (4
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 (١ٔٛ٠1761ز 5عجٌغج : ث ٌؼـــــــوٚثْ ثالّـــــــــٌثة١ٍٝ ) ☺

 أّذجح ثٌؼـــــــــــوٚثْ 

 عؼذ اعشائ١ً اٌٝ اعزذساط ِقش ٚ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌٝ اٌؾشة ِٓ خالي : 
ؤػٍٕذ ِقش ٚلٛفٙب ثغبٔت عٛس٠خ ٚأسعٍذ لٛارٙب اٌٝ ع١ٕبء َ ف 1967رٙذ٠ذ اعشائ١ً ٚ ؽؾذ لٛارٙب ػٍٝ ؽذٚد عٛس٠ب  (1

 َ   1958هجمب الرفبل١خ اٌذفبع اٌّؾزشن اٌزٟ رُ اٌزٛل١غ ػ١ٍٙب ػبَ 

 االٔغؾبة ِٓ ثؼل إٌمبه  َ 1957ِٕز  هٍجذ ِقشِٓ لٛاد اٌطٛاسة اٌّٛعٛدح ث١ٓ ِقش ٚاعشائ١ً (0

 اؽىبِب ٌٍؾقبس االلزقبدٞ ػٍٝ اعشائ١ً 1967ِب٠ٛ  أغٍمذ ِقشخ١ٍظ اٌؼمجخ فٟ ٚعٗ اٌّالؽخ االعشائ١ٍخ فٟ (3
 

 ٍٝ اٌّطبساد اٌّقش٠خ ٚثذأد اٌؾشة( ثغبسد ِفبعؤح ػ١ٔٛ٠1967خ 5لبِذ اعشائ١ً فٟ فجبػ ) (4

 

  ٔضــــــــــــــــجةؼ ثٌؼــــــــــــــــــوٚثْ
 ٚع١ٕبء ٚٚفٍذ ٌٍنفخ اٌؾشل١خ ٌٍمٕبح ٚاٌمذط اٌؼشث١خ  اعز١الء اعشائ١ً ػٍٝ غضح (1
 اٌغشث١خ ٌٕٙش األسدْ  اٌنفخ االعز١الء ػٍٝ( 3        االعز١الء ػٍٝ ٘نجخ اٌغٛالْ اٌغٛس٠خ ( 0

 1761أّذجح ٠َّ٘ز ثٌؼٌح فٟ 
 رفٛق اعشائ١ً اٌؼغىشٞ ٚخبفخ اٌغالػ اٌغٜٛ  (1

 ثؼذ رق٠ٛش اٌّٛالغ اٌّقش٠خ ثؤعٙضح رغغظ أِش٠ى١خ فٝ مشة اٌّطبساد اٌّقش٠خ اعزخذاَ ػٕقش اٌّفبعؤح  (0

 إلعشائ١ً  ثؼل اٌذٚي األٚسٚث١خاٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚ ِغبػذح (3

 ٔمـ اٌزذس٠ت ٚلٍخ األعٍؾخ اٌؾذ٠ضخ فٝ ِقش ( 4

 -: 1761فٝ ٔٛفّذٌ  242صومً ِؾٍِ ثألِٓ ٚ إٙوثً لٌثً ًلُ 
 ٚٔـ ػٍٝ :1967فٝ ٔٛفّجش 040أفذس ِغٍظ األِٓ لشاسٖ سلُ 

 أٙبء ؽبٌخ اٌؾشة ث١ٓ اٌؼشة ٚاعشائ١ً  .1

 ٌّٕطمخ ػٍٝ أسام١ٙب دٚي اع١بدح اؽزشاَ  .0

 1967أغؾبة اعشائ١ً ِٓ االسامٝ اٌزٟ اؽزٍزٙب فٟ  .3

  ؽش٠خ اٌّالؽخ فٝ اٌّّشاد اٌذ١ٌٚخ ٚأؾبء ِٕبهك ِٕضٚػخ اٌغالػ .4

 ٚاِزٕؼذ ػٓ اٌزٕف١ز (  ث١ّٕب سفنزٗ اعشائ١ً 040لجٍذ ِقش لشاس ِغٍظ األِٓ )

 إػجهر دٕجء ثٌمٛثس ثٌٍّْقز ث٠ٌٌّٚز :
 أعظ عذ٠ذح بء اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ػٍٝؽشفذ ِقش ػٍٝ اػبدح ثٕ

 

 ٌِس ػ١ٍّز ثٌذٕجء دٌّفٍض١ٓ 

 ثٌٌّفٍز ثألٌٚٝ
 اعشائ١ً الػزذاء  ذٞؾثّشؽٍخ اٌقّٛد ٚاٌز** رؼشف 

 ثٛس فئاد  اٌمٛاد اإلعشائ١ٍ١خ ػٕذِب ؽبٌٚذ اؽزالي ِذ٠ٕخٚف١ٙب ٔغؾذ لٛارٕب فٟ  ِؼشوخ سأط اٌؼؼ -1 

 َ 1967فٟ أوزٛثش  اٌّقش٠خ ٌقٛاس٠خ اٌجؾش٠خ)ا٠الد( ثب رذ١ِش اٌّذِشح اإلعشائ١ٍ١خ  -0

   ثٌٌّفٍز ثٌغج١ٔز
 :  1972 – 1969 ثؾشة االعزٕضاف **  رؼشف

اٌّقش٠خ صُ اٌمقف  األعٛاء ٚف١ٙب ٔغؾذ ِقش فٟ ثٕبء ؽبئو اٌقٛاس٠خ ػٍٝ اٌغشث١خ ٌٍمٕبح ِّب ِٕغ اخزشاق هبئشاد اعشائ١ً

 اٌّغزّش ٌخو ثبس١ٌف ثبٌّذفؼ١خ ػٍٝ هٛي اٌمٕبح 

 رٌه رذخً اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚلذَ ٚص٠ش خبسع١زٙب ِجبدسح سٚعشص ٌٛلف اهالق إٌبس ٚؽً إٌضاع ع١ٍّب بئظ  ؽشة االعزٕضافٔز

 1973ٚخٍفٗ اٌغبداد ٌزجذأ ِشؽٍخ عذ٠ذح ٟ٘ ؽشة أوزٛثش 1972عجزّجشٚرٛفٝ ػجذ إٌبفشفٝ 
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 -ِج ثٌّمٚٛه دجإلّضَٕثف : 

 ١ٕبء٘ٛ اعزٕضاف هبلبد اٌؼذٚ اإلعشائ١ٍٝ فٝ ع

 -أدطجي فٌح ثإلّضَٕثف :

 أؽذ ٘ئالء األثطبي اٌفش٠ك أٚي ػجذ إٌّؼُ س٠بك

 وبْ سئ١ظ أسوبْ ؽشة اٌمٛاد اٌّغٍؾخ -1

 أؽذ األػّذح اٌزٝ اعزٕذ ا١ٌٙب عّبي ػجذ إٌبفش فٝ اػبدح ثٕبء ٚ رٕظ١ُ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ فٝ ؽشة اإلعزٕضاف  -0

 .ٚ اعزؾٙذ فٝ ٘زٖ اٌؾشة
 

 

 
 

 
 

 

 

 1713فٌح أوضٛدٌ  ظثٌوًُ ثٌغجٌ
 

  ث١ٓ ِقش ٚعٛس٠ب ِٓ عبٔت ٚاعشائ١ً ِٓ عبٔت أخش ثٙذف اعزشداد ع١ٕبء ٚاٌغٛالْ 1973وبٔذ ؽشة أوزٛثش 

 

 1713أّذجح فٌح أوضٛدٌ 

 َ 1967سفل اعشائ١ً ٌىً ٔذاءاد اٌغالَ ثبالٔغؾبة ِٓ األسامٝ اٌزٝ اؽزٍزٙب فٝ  -1

 رق١ُّ عٛس٠ب ِٚقش ػٍٝ اصاٌخ إٌىغخ   -0

 ثه ٌٍقٌح : إػوثه ثٌؾذٙز ثٌؼٌد١ز ثإلػو
 االعزفبدح ِٓ ع١ّغ اإلِىبٔبد اٌؼشث١خ ٚرقف١خ اٌخالفبد ٚرٛؽ١ذ اٌقف اٌؼشثٟ  (1

 1971افذاس دعزٛس دائُ ٌّقش  -اػذاد اٌغجٙخ اٌذاخ١ٍخ ػٓ هش٠ك سفغ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌقؾف  (0

 اٌغبء اٌؾشاعبد ٚاإلعشاءاد اٌّم١ذح ٌٍؾش٠بد ٚاٌمنبء ػٍٝ ِشاوض اٌمٜٛ   -

 رغ١ٙض اٌغ١ؼ ٚ رغ١ٍؾٗ ثؤؽذس األعٍؾخ ٚ رذس٠جٗ ػ١ٍٙب   -

 أفوثط فٌح أوضٛدٌ:
ف١ظ لجِش ثٌمٛثس ثٌؾ٠ٛز ث٠ٌٌّٚز دم١جهر دمحم  –ثٌؼجٌٕ ِٓ ًِٞجْ  –أٙوً ثٌٌة١ِ دمحم أًٔٛ ثٌْجهثس لٌثً ثٌقٌح ٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ 

 ؽ١ّغ ِٛثلغ ثٌؼوٚ فٝ ١ّٕجء فْٕٝ ِذجًن ) لجةو ّالؿ ثٌط١ٌثْ آٔيثن( دٌٞدز ؽ٠ٛز ٔجؽقز ػٍٝ 

 وّج لجِش ثٌّوفؼ١ز دئٟالق ليثةفٙج ػٍٝ ِٛثلغ ثٌؼوٚ ػٍٝ ٟٛي ثٌمٕجر  ..دُ صفٌْ...؟ -

 ٌض١ّٙو ػذًٛ ثٌودجدجس ٚ ثٌّوًػجس ٚث١ٌ٢جس ثٌؼْى٠ٌز دّنضٍف ثٔٛثػٙج 

 ل١ـــجَ ثٌقٌح ػٍٝ ثٌؾذٙز ث٠ٌٌّٚز
 : اٌمٕبحوبْ ِٓ ٔزبئظ اٌنشثخ اٌغ٠ٛخ ١ٔٚشاْ اٌّذفؼ١خ ػٍٝ هٛي 

 ػجٛس اال١ٌبد اٌؼغىش٠خ  اٌّقش٠خ اٌٝ ع١ٕبء  .1

 عبػبد  ٚأزؾبس اٌمٛاد اٌّقش٠خ ػٍٝ اٌنفخ اٌؾشل١خ ٌٍمٕبح  6رذ١ِش خو ثبس١ٌف فٝ  .0

 اٌّؼذاد اٌؼغىش٠خ اإلعشائ١ٍخ  اٌطبئشاد ٚ أعش ِئبد اٌغٕٛد اإلعشائ١١ٍٓ ٚرؾط١ُ ػذد وج١ش ِٓ .3

 : ل١ـــجَ ثٌقٌح ػٍٝ ثٌؾذٙز ث٠ًٌْٛز
 ٛس٠ب ِٚقش اٌٙغَٛ فٝ ٌؾظخ ٚاؽذح هجمب ٌالرفبق اٌؼغىشٞ ث١ّٕٙب ثذأد ع (1

 ْ (اٌٛآ ٝ ٘نجخ اٌغٛالْ ٚأذفؼذ ٔؾٛ خو )٘بعّذ اٌمٛاد اٌغٛس٠خ اٌّٛالغ اإلعشائ١ٍ١خ ف (0

 ٚدِشرٗ رّبِب١ٍٝ اعزّش اٌط١شاْ اٌغٛسٞ رمذ٠ُ دػّٗ ٌٍمٛاد اٌجش٠خ اٌزٟ اخزشلذ خو اٌذفبع االعشائ (3

 اد فطٍجذ ِغب ػذح اٌٛال٠بد اٌّزؾذح   طبئشِٓ اٌغٕٛد ٚاٌاعشائ١ً اٌىض١ش  خغشد   (4

  ثٌوػـــــــُ ثٌؼٌدٟ أعٕجء ثٌقـــــــــٌح 
رمذ٠ُ ثؼل اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌذػُ اٌؼغىشٞ ) اٌؼشاق ٚاٌغضائش ١ٌٚج١ب ٚاألسدْ ٚاٌّغشة ٚاٌغؼٛد٠خ ٚاٌغٛداْ ٚاٌى٠ٛذ  (1

 ٚرٛٔظ (

 لطش (  –اإلِبساد  -ضائشاٌغ -ٚاٌجؼل األخش لذَ اٌذػُ اٌّبدٞ ) اٌغؼٛد٠خ
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  زبط اٌجزشٚي خفل ألشس ٚصساء إٌفو اٌؼشة  (0

  ثغجت رمذ٠ُ اٌشئ١ظ األِش٠ىٝ ِغبػذاد ػبعٍخ إلعشائ١ً ؽظش اٌقبدساد إٌفط١خ اٌؼشث١خ  اٌٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح (3
 

    

 هًٚ ثٌـــٛال٠جس ثٌّــــــضقور 

 ألبِذ  عغش عٛٞ ٌزمذ٠ُ اٌّغبػذاد اٌؼغىش٠خ إلعشائ١ً  (1

 ذِذ ِغبػذاد ِب١ٌخ ػبعٍخ إلعشائ١ً ل (0

لذِذ ِؼٍِٛبد ػغىش٠خ إلعشائ١ً عبػذرٙب ػٍٝ اؽذاس صغشٖ فٟ ِٕطمخ اٌذفشعٛاس اٌزبثؼخ ٌٍغ١ؼ اٌضبٌش  (3

 ا١ٌّذأٟ 

اٌزٞ ٠منٟ ثٛلف ع١ّغ األػّبي  338رذخٍذ ٟ٘ ٚاٌذٚي األػنبء فٟ ِغٍظ األِٓ ٚرُ افذاس اٌمشاس  (4

 .ٚلجٍذ ِقش اٌمشاس 1973أوزٛثش  00اٌؾشث١خ ثذء ِٓ ٠َٛ 
 

 
   

 

 َ 1973ؽخق١بد ِن١ئخ ِٓ ؽشة أوزٛثش                                   

 

 

 

 

صُ ٌٍمٛاد اٌّقش٠خ اٌغٛس٠خ فٝ ؽشة أوزٛثش ؽ١ش وبْ ِذ٠شا ٌٍّخبثشاد اٌؼبِخ  ّٛؽذحرٌٛٝ اٌم١بدح اٌؼبِخ اٌ -

 ٌٍؾشث١خ ٚلبئذا ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ  ٚص٠شا

 ٕغ١ك ػٍٝ اٌغجٙز١ٓ ثذلخ ِٚٙبسح رٌٛٝ اٌزخط١و ٚاٌز -

 لبد خطخ اٌخذاع ٌقشف أٔظبس اعشائ١ً ػٓ اٌزغ١ٙضاد اٌٙغ١ِٛخ  -

 ٚعّخ اٌؼغىش٠خ ثغجت دٚسٖ اٌؼظ١ُ فٝ رؾم١ك إٌقش ؽقً ػٍٝ ٚعبَ ٔغّخ ع١ٕبء ٚ٘ٛ أػٍٝ األ -

 

 

 

 

 اٌمٛاد اٌّغٍؾخ  ؽبسن ِغ اٌمبدح اٌؼغىش١٠ٓ فٝ رط٠ٛش  - 1971وبْ سئ١غب ألسوبْ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ   -

 ؽبسن فٝ ٚمغ خطخ ػجٛس لٕبح اٌغ٠ٛظ ٚ رؾط١ُ خو ثبس١ٌف فٝ ؽشة أوزٛثش  -

 ٌّٕٝقش أوزٛثش ثّٕؼ اعّٗ لالدح ا١ًٌٕ اٌؼظ 39اٌزوشٜ اي رُ رىش٠ّٗ فٝ -

 

 

 

 

 َ 1973َ صُ سئ١غب ألسوبْ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ  1970وبْ سئ١ظ ١٘ئخ ػ١ٍّبد اٌمٛاد اٌّغٍؾخ 

ِّب  ػٍٝ اٌغجٙز١ٓ اد اٌّغٍؾخ ٘ٝ اٌزٝ دسعذ رؾذ٠ذ اٌٛلذ إٌّبعت ٌٍٙغَٛ ػٍٝ اعشائ١ً٘ٚ١ئخ ػ١ٍّبد اٌمٛ

 وبْ ٌٗ أصش فٝ اؽشاص إٌقش 
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 ثٌٕضجةؼ ٚ ثٌوًُٚ ثٌّْضفجهر ِٓ فٌح أوضٛدٌ -

 ٌمٛح ال ٠ّٕؼ عالِبشثٝ اإلعشائ١ٍٝ ٚأصجزذ أْ ِٕطك ارؼذ ٔمطخ رؾٛي فٝ اٌقشاع اٌؼ -1

 ٌزٜ ال ٠مٙش ٚػٛدح اٌضمخ ٌٍّٛاهٓ اٌّقشٜ ٚ اٌؼشثٝرؾط١ُ أعطٛسح اٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٝ ا -0

 رم٠ٛل أعظ اٌؼم١ذح اٌمزب١ٌخ ٌٍمٛاد اإلعشائ١ٍ١خ -3

 أزٙبء ٔظش٠خ األِٓ اإلعشائ١ٍٝ  -4

 أٙبء ؽبٌخ اٌالؽشة ٚ اٌالعٍُ ٚافغبػ اٌّغبي ٌٍّفبٚمبد اٌغ١بع١خ ِٓ ِٕطٍك اٌمٛح اٌؼشث١خ  -5

 إٌفو ( اٌؼشثٝ أظٙشد ؽشة أوزٛثش أ١ّ٘خ اعزخذاَ عالػ اٌجزشٚي ) -6

 أصشد ؽشة أوزٛثش فٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اعشائ١ً ٚثؼل اٌذٚي اٌّؾجخ ٌٍغالَ فٝ آع١ب ٚ أفش٠م١ب ٚ أٚسثب -7

 

 

 ثع ثإلٌّثة١ٍٟ ثٌؼٌدٌٌِٟٚٚ ٚثٌ ثٌوًُ ثٌٌثدغ                 
 

 ١ّجّز ٌِٚ ٔقٛ إٔٙجء ثٌٌٚثع ثٌؼٌدٝ ثإلٌّثة١ٍٝ ٌضقم١ك ثٌْالَ  : 

 
 َ 1711س ٠ٌَجًر ثٌّثة١ً ِٓ ثؽً ثّالَ أٚال: ِذجهًر ثٌْجهث   
 ٔبدٜ اٌشئ١ظ اٌغبداد ثبٌغالَ اٌؼبدي ٌىً اٌؾؼٛة ٚدػب اٌؼبٌُ اٌٝ ِغبٔذرٗ فٝ اٌزطٍغ اٌٝ اٌغالَ  (1

 ذػٛرٗ اٌطش٠ك أِبَ اعشائ١ً ٌٍمجٛي ثّجذأ اٌزفبٚك ث١ٓ األهشاف اٌّٙزّخ ثبٌمن١خ ثِٙذ اٌغبداد  (0
 

 :1718 عج١ٔج : ِؤصٌّ وجِخ ه٠ف١و فٝ ّذضّذٌ   
ٌٝ اعزّبػبد ا( دػب اٌشئ١ظ األِش٠ىٝ وبسرش اٌشئ١ظ  اٌغبداد ٚ سئ١ظ ٚصساء اعشائ١ً ِٕبؽُ ث١غ١ٓ 1978عجزّجش 5فٝ ) (1

 فٝ وبِت د٠ف١ذ  

 اٌزٛفً اٌٝ ارفبق ٌٍغالَ ث١ٓ ِقش ٚاعشائ١ً   (0

 َ أُ٘ ٔٚٛٙٙج : 1717ِجًُ  عجٌغج : ِؼج٘ور ثٌْالَ فٝ
 أغؾبة اعشائ١ً اٌىبًِ ِٓ ع١ٕبء  (1

 ٙبء ؽبٌخ اٌؾشة ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚؽً إٌّبصػبد ث١ّٕٙب ثبٌطشق اٌغ١ٍّخ أ (0

 اؽزشاَ وً هشف ٌغ١بدح ٚاعزمالي اٌطشف ٌالخش  (3

 البِخ ػاللبد ٚد٠خ ث١ٓ اٌطشف١ٓ  (4

 البِخ ِٕبهك ِٕضٚػخ اٌغالػ ػٍٝ عبٔجٝ اٌؾذٚد  (5

 اؽزشاَ ؽش٠خ اٌّالؽخ فٝ اٌّّشاد اٌذ١ٌٚخ  (6

 ٚلطبع غضحاٌجذء ثّفبٚمبد اٌؾىُ اٌزارٝ ٌٍنفخ  (7

  040ِٓ سلُ رطج١ك لشاس ِغٍظ األ (8
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 ٔضجةؼ ثٌّؼج٘ور 
  سفغ اٌؼٍُ اٌّقشٜ فٛق ع١ٕبء 1980اثش٠ً  05فٝ  -1 

 أغؾجذ اعشائ١ً ِٓ ع١ٕبء ِبػذا ِٕطمخ هبثب اٌٛالؼخ ػٍٝ سأط خ١ٍظ اٌؼمجخ -0 

 -ًثدؼج : ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌضقى١ُ ثٌوٌٚٝ إلّضؼجهر ٟجدج:
َ أفذسد ١٘ئخ  1988فٝ عجزّجش ْ ثؼل ػالِبد اٌؾذٚد ٚارفك اٌطشفبْ ػٍٝ ِجذأ اٌزؾى١ُ ٚؽ١ش ؽذس خالف ػٍٝ رؼ١١ٓ ِىب

 َ أعزؼبدد ِقش هبثب فٝ ػٙذ اٌشئ١ظ األعجك ِجبسن 1989ؾى١ُ ثّؾىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ ؽىّٙب ٌقبٌؼ ِقش ٚفٝ ِبسط زاٌ
 

 

 1771الَ ثٌّٖجًوز فٝ ِــــــــؤصــــــــــــــٌّ ِو٠ًــــــــو ٌٍْــــــــــ  

 
 ػمذ ٘زا اٌّئرّش فٝ ِذس٠ذ ػبفّخ اعجب١ٔب ثشػب٠خ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚاالرؾبد اٌغٛف١١زٝ  (1

  األُِ اٌّزؾذحػٍٝ أعبط األسك ِمبثً اٌغالَ ٚلشاساد  (0

 1773ثصفجل١ز أٍّٚٛ 
 وبْ ِٓ ٔز١غخ ِئرّش ِذس٠ذ ؽذٚس ِفبٚمبد ارغّذ ثبٌغش٠خ فٝ ِذ٠ٕخ اٚعٍٛ إٌش٠ٚغ١خ 

 بل١خ ػٓ رٛل١غ ارفبق ثشػب٠خ أِش٠ىب ثٛاؽطٓ ث١ٓ اعشائ١ً ِٕٚظّخ اٌزؾش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ  أعفشد ٘زٖ اإلرف

 ِٛلف ٌِٚ ِٓ ثإلصفجل١ز

 ا٠ذد ِقش االرفبل١خ ِٚب ؽذس ِٓ ارفبلبد اخشٜ رزؼٍك ثبالٔغؾبة اإلعشائ١ٍٝ ِٓ األسامٝ اٌّؾزٍخ 

 ِضا٠ب اٌغالَ ٚؽً اٌقشاع اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٝ :

 اخٍٝ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ رؾم١ك االعزمشاس اٌذ (1

 دفغ ػغٍخ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ ٚ االعزّبػ١خ ٚافالػ اٌج١ٕخ األعبع١خ ٌٍجالد (0

 رؾغ١غ سإٚط األِٛاي اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ ػٍٝ االعزضّبسفٝ ِقش  (3

 ٌٝ ص٠بدح اٌذخً اٌمِٛٝ ٚرٛف١ش اٌؼّالد األعٕج١خ ااٌغ١بؽخ ِّب ٠ئدٜ  رٕؾ١و (4

 ض١ّٕز فٝ ٌِٚ دٖىً مجٗ ٚ ثٌّٕطمز ثٌؼٌد١ز دٖىً ػجَ( إلجِز ثٌٌّٖٚػجس ث١ٌٕٟٛز ٚصقم١ك ث5ٌ

 

 

 ٠2011َٕج٠ٌ  25عًٛر  ثٌوًُ ثٌنجِِ
 
  اٌضٛساد اٌفش٠ذح فٟ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ٠0211ٕب٠ش  05: رؼزجش صٛسح ر١ّٙذ ِٓ  َ 

 ثغجت دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزطٛسح فٟ أذالع ٘زٖ اٌضٛسح ٌزؾًّ ؽزٟ أٔؾبء اٌجالد ِضً 

  الرقبي االعزّبػٟ ) اٌف١ظ ثٛن ( ) اٌز٠ٛزش ( ِٛالغ ا –االٔزشٔذ 

  ٠ٕب٠ش  05أصش اٌضٛسح اٌزٛٔغ١خ فٝ أذالع صٛسح 

  ثً وبٔذ ٕ٘بن ؽشوبد ع١بع١خ اؽزغبع١خ عجمزٙب ِٚٙذد ٌٙب  ٠ٕب٠ش ١ٌٚذح ٘زا اٌزبس٠خ 05ٌُ رىٓ صٛسح 

 

 ٠2011َٕج٠ٌ  25ػٛثًِ ثٔوالع عًٛر 

 

  -أعجبة ل١بَ اٌضٛسح:

 :  زقبد٠خرذ٘ٛس األٚمبع اإلل -1

  ارجبع ع١بعخ اإلٔفزبػ اإللزقبدٜ دْٚ مٛاثو ػ١ٍّخ 
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  رطج١ك ٔظبَ اٌخقخقخ ٚث١غ اٌّئعغبد ثؤلً ِٓ عؼش٘ب اٌؾم١مٟ ٌقبٌؼ فئخ ِؼ١ٕخ ِٓ سعبي األػّبي ِّب

 أدٞ اٌٟ : 

  اسرفبع األعؼبس  - أ

 رغّغ آالف اٌؼبِج١ٓ ٚأنّبُِٙ ٌقفٛف اٌجطبٌخ ِٓ اٌؾجبة فٝ ٚلفبد اؽزغبع١خ  -ة

 

 ء األٚمبع  االعزّبػ١خ : عٛ -0

 ث١ٓ هجمبد اٌّغزّغص٠بدح اٌفٛاسق اإلعزّبػ١خ   -أ

 غ١بة اٌؼذاٌخ اإلعزّبػ١خ فٝ رٛص٠غ اٌضشٚاد -ة

 صوً٘ٛ ثألفٛثي ثٌٚق١ز ٚثٌنو١ِز ٚثٌضؼ١ّ١ٍز: – 3
  1781ي أْ صٌٛٝ ِذجًن فٝ أوضٛدٌ إّضٌّثً ثٌؼًّ دمجْٔٛ ثٌطٛثًٜء ِٕ-4

 َ : 2010ز ٌّؾٍِ ثٌٖؼخ ص٠ٌَٚثالٔضنجدجس ثٌذٌٌّج١ٔ -5
 : ِٓ اٌّمبػذ  97ؽقً اٌؾضة اٌٛهٕٟ اٌؾبوُ ػٍٟ ٔغجخ  -

 وشسمخ ٚه١ٕخ رزخال اٌّغٍظ ِٓ ٚعٛد أٞ ِؼب -

 

 

 

 

 اٌّٛافك ) ٠0211ٕب٠ش  05فً اإلعزّبػٟ ػٍٟ اٌف١ظ ثٛن ٠َٛ ٛااخزبس ؽجبة اٌضٛسح ِٚغّٛػبد اٌز َ

 ػ١ذ اٌؾشهخ ( ثذا٠خ ٌالؽزغبط ٚاٌزظب٘ش اٌغٍّٟ

 ا١ٌّبد٠ٓ اٌؼبِخ ثبٌمب٘شح ٚاإلعىٕذس٠خ ٚاٌغ٠ٛظ  ٚغ١ش٘ب أِبوٓ ٌٍزظب٘ش  ارخزٚا ِٓ 

 

  ٠َٛ رؼجش ػٓ ِطبٌجٙب ثؤؽىبي ٚفٛس ِخزٍفخ ؽذس خالٌٙب أؽذاس وض١شح ِٕٙب  18اعزّشد اٌضٛسح 

 أغؾبة لٛاد اٌؾشهخ ٚاألِٓ ِٓ  ِٛالؼٙب ، ِّب رشرت ػ١ٍٗ ؽذٚس امطشاة ٚأمالة إِٟٔ ؽذ٠ذ  -1

 :  ثغشكٌّقشٞ ثىً فئبرٗ ِب ػشف ثبٌٍغبْ اٌؾؼج١خ فٟ اٌؾٛاسع ٚاٌؾبساد ٚا١ٌّبد٠ٓ ؽىً اٌّغزّغ ا -0

 ) أ ( ؽّب٠خ إٌّؾآد 

 ) ة ( ِٛاعٙخ أػّبي اٌغشلخ ٚاٌؾشق ٚاٌزش٠ٚغ 

 :  ِٓ أعًاالعزؼبٔخ ثبٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌّقش٠خ  -3

 ؽّب٠خ أِٓ اٌّّزٍىبد اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ  - أ

 اٌّؾبفظخ ػٍٟ أِٓ اٌّٛاه١ٕٓ  - ة
 

 

 
 

 خ عذ٠ذحرؾى١ً ؽىِٛ -0       ٛك فالؽ١بد سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌٟ ٔبئجٗف -4

 

 

 

ٌْىجْ : إؽّجٌٟ ػوه ث الفع أْ

ثٌي٠ٓ ٠مؼْٛ صقش م٠ ثٌفمٌ ًٚٙ 

صذؼجً ٌٍضم٠ٌٌ ثٌيٞ لوَ  7 48

 2001ٌَّؾٍِ ثٌٖؼخ ػجَ 

 ٠2011َٕج٠ٌ  25عًٛر فوثط ٚٚلجةغ أ

 ِٛلف ثٌٕظجَ ثٌْجدك الِضٚجٗ غٞخ ثٌّضظج٠ٌ٘ٓ 

ثٌّؾٍِ ِؼٍِٛز إعٌثة١ز 

:  ثألػٍٟ ٌٍمٛثس ٌٍٍّْقز

٠ضؤٌف ِٓ لجهر ثألفٌع 

فٟ  ثٌؼْى٠ٌز ثٌٌة١ْ١ز

دٌةجّز  ثٌؾ١ٔ ثٌٌّٚٞ

٠ٌٍٚ ثٌوفجع ٚثٌمجةو ثٌؼجَ 

مٛثس ثٌٍّْقز ٠ٚؼو ًة١ِ ٌٍ

ثٌؾ٠ًّٛٙز دقىُ ِٕٚذز لجةوثً 

 أػٍٟ ٌٍمٛثس ثٌٍّْقز
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 ٌٝ٠ّٕغ ٘زا ِٓ اعزّشاس اٌّظب٘شاد اٌزٟ هبٌجذ ثبعمبه سأط إٌظبَ ٚسؽ١ٍٗ ِّب أدٜ ا ٌُ 

 َ ِّب رشرت ػ١ٍٗ 0211فجشا٠ش  11رخٍٟ اٌشئ١ظ اٌغبثك ِجبسن ػٓ اٌشئبعخ ٠َٛ اٌغّؼخ اٌّٛافك    

 ئْٛ اٌجالد ٌٍّغٍظ األػٍٟ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ رغ١ٍُ اداسح ؽ -1 

 خشعذ اٌّال١٠ٓ ِٓ اٌغّب١٘ش رؾزفً ثٙزا إٌقش اٌؾؼجٝ اٌزبس٠خٟ  -0

 

 

 

 اٌغ١ؼ ٘ٛ لٛح ِغبٔذح ٌٍؾؼت ١ٌٚظ أداح ٌذٞ إٌظبَ ٌمّغ اٌّزظب٘ش٠ٓ ٚاعٙبك اٌضٛسح  

 

                                  

 َ ١ٔٛ٠2013ٛ  30عًٛر                                         

 

 ِموِجس ثٌغًٛر

صٌٛٝ دمحم ٌِّٝ ٌِٕـ فَح ثٌق٠ٌز ٚ ثٌؼوثٌز فىُ ثٌذالهً ٔض١ؾز فٍٖٛ فٝ إٔضنجدجس ًةجّز ثٌؾ٠ًّٛٙز 

2012  

ٌىٓ ٌُ صقمك ث١ٌْجّجس ثٌؾو٠ور ٌٍوٌٚز فٍٛي ٌٍّٖىالس ثٌضٝ صؼجٔٝ ِٕٙج غجٌذ١ز ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ مجٙز ثٌؼوثٌز 

 ٌّثً ّٛء ثألفٛثي ثإللضٚجه٠زثإلؽضّجػ١ز ٚ إّض

 

 

 أفوثط ثٌغًٛر 
 رذخٍذ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ثغجت رطٛس األؽذاس ٚ ؽفبظب ػٍٝ األِٓ اٌؼبَ ٌٍذٌٚخ  -

 ١ٔٛ٠ٛ ٠ٕٚـ ػٍٝ أْ :  03أػٍٕذ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ث١بٔب فٝ  -

ٔفك ِظٍُ ِٓ اٌّغئ١ٌٛخ اٌٛه١ٕخ ٚ األخالل١خ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ رغبٖ اٌؾؼت رؾزُ اٌزذخً ٌّٕغ أضالق ِقش فٝ 

 اٌقشاع ٚ االلززبي ٚ اٌفزٕخ اٌطبئف١خ 

 دػذ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ إل٠غبد ف١غخ رفبُ٘ ٚ رٛافك ٚ ِقبٌؾخ ؽم١م١خ ٌؾّب٠خ ِقش ٚ ؽؼجٙب خالي  -

 أعجٛع    

 

ِٛلف ثٌٌة١ِ دمحم 

 ٌِّٝ ِٓ ثٌذ١جْ

 سفل اٌّٛافمخ ػٍٝ اعشاء أزخبثبد ِجىشح -

 اٌغ١بعٟسفنذ لٜٛ اٌّؼبسمخ أ٠نب دػٛرٗ ٌٍؾٛاس  -

 

 

 

 

 ِٓ لٌثًثس ثٌٕظجَ ثٌْجدك ِٛلف ثٌّضظج٠ٌ٘ٓ 

  ١ٌِْر ثالٙالؿ ث١ٌْجّٟ 
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 دمحم ِشعٝ فٝ اٌضبٌش ِٓ ١ٌٛ٠ٛ ٚرغ١ٍُ اٌغٍطخ اٌٝ اٌّغزؾبس ػذٌٝ ِٕقٛس سئ١ظ  اٌشئ١ظ اٌغبثك  رُ ػضي

 َ  0210اٌّؾىّخ اٌذعزٛس٠خ اٌؼ١ٍب ٌؾ١ٓ اعشاء أزخبثبد سئبع١خ ِجىشح ٚ رؼذ٠ً دعزٛس 

 َ  0214فذس اٌذعزٛس اٌغذ٠ذ فٝ ٠ٕب٠ش  -1

 ْ فٛص اٌّشؽؼ ػجذ اٌفزبػ اٌغ١غٝ رُ ػمذ أزخبثبد اٌشئبعخ ٚ اػال -0

ثذأد فزشح عذ٠ذح ِٓ ربس٠خ ِقش ٠زطٍغ ف١ٙب اٌؾؼت اٌّقشٜ ٌزؾم١ك أؽالِٗ ٚ هّٛؽبرٗ فٝ رطج١ك  -3

 اٌذ٠ّمشاه١خ ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ ٚ اٌشخبء ٚاٌزمذَ ٚ اٌز١ّٕخ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعمال الحكومة ومرالبة الموانٌن وسن البالد الحكم فى شبون إلدارة ممثلٌن عنه الشعب بانتخاب ٌموم هى أن انٍُابٍت : انحٍاة
 

 اإلحتالل البرٌطانى لبل النٌابٌة تطور الحٌاة  :أولا : 
و (5080 –و 5081عهى )  دمحم عصز 

 لها ) صورٌة ( منها : سلطة ال استشارٌة مجالس عدة على دمحم أنشأ 
 مجلس المشورة -
  مجلس العالى ال-
  
و (5081 –و 5081)  عصز انخذٌى إطًاعٍم  

  ) م5ٙٙٔدٌسمبر( النواب  شورى مجلس إسماعٌل أنشأ

    

 ىالبرٌطان الحتالل عهدفى النٌابٌة  الحٌاة تطور  :ثانٌا :  
 مرحلتٌن : إلى تمسٌمها وٌمكن   
استشارٌٌن ال سلطة لهما ) صورٌٌن ( هما : مجلسٌن إنشاء فٌها وتم ( م6ٔٗٔ – م55ٕٔ) األولى المرحلة 

 م 55ٖٔالعمومٌة  الموانٌن والجمعٌة شورى مجلس -
 م 6ٖٔٔ عام الجمعٌة التشرٌعٌة ثم انشبت -

م6ٕٖٔدستور درـص وفٌها م (6ٕ٘ٔ –م 6ٕٖٔ)  الثانٌة المرحلة  

 رٌعٌة ،ـالتش السلطة ٌمثل برلمان وإنشاء السٌاسٌة األحزاب تكوٌن حرٌة تضمن والذي 
 ( الشٌوخ مجلس  - النواب جلسم)  ا :هم من مجلسٌن تكون والذي 
  

 : م :2563 ٌولٌة ثورة بعـد النٌابٌة الحٌاةتطور  ثالثاا 
 عصر جمال عبد الناصر -2

 لبل لابمة كانت التً السٌاسٌة األحزاب وحلم 6ٕٖٔدستور بإلغاء الثورة لامت  -

 الوطنى (      –الكتلة الوفدٌة   –األحرار الدستورٌون  –الثورة وهى ) الوفد  
 م6٘ٙٔدستورهو  الثورة عمب للبالد دستور ر أولودفترة صهذه ال دتشه  -

  :ذطتىر ان

وثٌمـــــــــــة هــــــــــــو ال
الرســمٌة التــى تحــدد 
نظـــــام الح ـــــم فـــــى 
ــة وتحــدد شــ ل  الدول
واختصاصــــــــــــــــــات 
المؤسســــــــــــــــــــــــات 

 الدستورٌة المختلفة  

ثٌق١جر ث١ٌٕجد١ز ٚثٌقَد١ز ٚهًٚ ثٌٌّثر  -ثٌوًُ ثالٚي :

 فٟ
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 6٘4ٔ مجلس األمة وه منتخب مجلس ٌد فً تكون التشرٌعٌة السلطة أن نص على والذي 
 صر الربٌس الساداتع -ٕ

 الذي عرف بالدستور الدابم والذي أكد على 64ٔٔصدر دستور 

  الحزبٌة مبادئ التعددٌة وإلرار -ٖ المضاء واستمالل -2  المانون ةسٌاد -ٔ
 
 
 
 

 انذونت : رئٍض : أوالا 
  ربٌس السلطة التنفٌذٌةهو  
 

انتشزٌعٍت : انظهطت : ثاٍَاا 
 سنوات ٘ومدته  النواب مجلسهو 

انتُفٍذٌت : انظهطت : ثانثاا 
 

ت :انحكىي 

  والوزراء ونوابه الوزراء مجلس ربٌس من تتكون -
  

ت :انًحهٍ اإلدارة 
  المحلٌة المجالس مع بالمحافظة وٌتعاون التنفٌذٌة األجهزة جمٌع فظالمحا ٌرأس -

ا  انقضائٍت : انظهطت : رابعا
  أنواعها اختالف على المحاكم تتوالها -

 

 
 
 

 

 
 
 هى : حزبٌة تجارب ثالث والمعاصرة الحدٌثة مصر شهدت -
 

و ( 5158 –و 5188) و 5151ياقبم ثىرة  انحٍاة انحشبٍت: 

 :أهمها  سٌاسٌة أحزاب عدة تأسٌس تم -

   كامل مصطفىبرباسة  الوطنً الحزب 1-

 السٌد لطفً أحمد المفكر وفٌلسوفه األمة حزب 2-

 ٌوسف علً الشٌخ برباسة الدستورٌة المبادئ على اإلصالح حزب 3-

 )المؤٌد  – الجرٌدة – اللواء( بتوجهاته  ناطمة صحٌفة حزب لكل وكان -
 المصري الجمهوري والحزب األحرار حزب مثل أخرى أحزاب السٌاسٌة الساحة على ُوِجدت كما -
 

و ( :5119 –و 5191و ) 5151يا بعذ ثىرة  انحٍاة انحشبٍت 
 بـ : الفترة هذه تمٌزت   
 ووه طنًللحزب الو باإلضافة الوفدٌة ، الكتلةحزب و  السعدٌة ، والهٌبة الدستورٌون ، واألحرار الحزبٌة بٌن أحزاب الوفد ، الصراعات  -

 فرٌد  ودمحم كامل مصطفى ألفكار امتداد

  انبزنًاٌ :
 المجـال  على ٌطلك

 تتـولى النٌابٌـة التـى
 التشـــــرٌعٌة الســـــلطة

  فى الدولة

 فى يصز طهطاث انحكى
 

 الحزبٌة فى مصر الحدٌثة والمعاصرة أول : مراحل الحٌاة

 (قطف )قراءة
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 عدم إلى وأدى األحزاب هذه أضعف مما االحتالل البرٌطانً ، سلطات وبٌن بٌنه أو والمصر الملكى الوفد حزب بٌن التصادم حدوث  -
 السٌاسً االستمرار

 

و 1952 ٌىنٍت 23 ثىرة بعذ انحشبٍت انحٍاة : 

 وهى : يزاحم بثالث يزث 
 

 م (2597 –م 2564)  الواحد السٌاسً التنظٌم مرحلة :  

 السماح م 1976مارس فً لرر ثم م ،1974عام االشتراكً تطوٌر االتحاد ورلة م أصدر1970عام الحكم السادات الربٌس تولٌة بعد -
 نوفمبر  األساسٌة ، وفً الثورة ومواثٌك بمبادئ االلتزام إطار فً وجمٌعها الٌمٌن والٌسار والوسط  وتمثل للرأي منابر ثالثة بمٌام

 أحزاب إلى الثالثة السٌاسٌة التنظٌمات تحوٌل السادات الربٌس أعلن م 1976

 
 م (2592 –م 2599األحزاب )  تعدد مرحلة : 

 ٌلً : ما حزب أي لتأسس اشترط السٌاسٌة الذي األحزاب لانونم  1977ٌونٌو فً السادات أصدر الربٌس - 

 اإلسالمٌة الشرٌعة دئمبا مع مبادبه تعارض عدم -ٔ
 الدٌممراطً االشتراكً والنظام االجتماعً والسالم الوطنٌة الوحدة على الحفاظ -ٕ
 طابفً  أو طبمً أساس على الحزب لٌام عدم -ٖ
 

 م (3122 –م 2592)  من الحزبٌة التعددٌة مرحلة : 

 خمسة فً األحزاب عدد كان أن فبعد الحزبً النشاط على ٌودالم تخفٌف م 1981أكتوبر فً الحكم تولٌه بعد مبارن األسبك الربٌس حاول -

 مٕٔٔٓحتى نهاٌة عهده عام  حزبا 24 عددها أصبح حتى زادت  م1981عام

م تم تعدٌل بعض مواد الدستور وبعض الموانٌن الخاصة بمجلسى الشعب والشورى وشروط تأسٌس األحزاب إال أن هذه ٕ٘ٓٓعام  فً -
 الحرٌةاطٌة ولتعدٌالت لم تحمك الدٌممرا
 م زادت أعداد األحزاب وظهرت أحزاب جدٌدة ٌٕٔٔٓناٌرٕ٘بعد ثورة  -
  
 
 
 
 
 ٌلً  فٌما تمثلت بمراحل متعددة ومرت النٌابٌة ، والهٌبات الصحافة طرحتها اجتماعٌة بمضاٌا الوطنى العمل فى المرأة دور تطور ارتبط -

: 

 

 م   1919ثورة لبل ما مرحلة:  
  الطهطاوي رفاعة لدعوة استجاب الذي إسماعٌل الخدٌو عهد فً فعلًٌّا ةالمرحل هذه * بدأت

 ( حالًٌّا زٌنب بالسٌدة السنٌة ) المدرسة م1873 عام البنات لتعلٌم مدرسة أول وأنشأ  

    أول ومكانتها حٌث ظهرت المرأة حموق عن وتدافع المضاٌا النسابٌة تتبنى نسابٌة صحافة تأسٌس فً المرأة * ساهمت

  فً جرٌدة إلى تحولتثم  حافظ ( م وأصدرتها) جمٌلة 1907فبراٌر عامفى وهً) الرٌحانة (  مصرٌة نسابٌة مجلة  

 م  1908مارس  

   

 م2563ٌولٌو34حتى ثورة  م 1919ثورة بعد ما مرحلة :   
 :ٌلً  كما المجاالت فً مختلف للمرأة رابدًا ودوًرا نسابٌة نهضة شهدت هذه المرحلة -

 م 6ٔ6ٔمارس  6زغلول  سعد نفً عمب المظاهرات فً الرجل جانب إلى المصري المجتمع ٌعهدها لم بصورة ت* شارك

 لها شعراوي ربًٌسا هدى وانتخبت م6ٕٓٔعام للسٌدات المركزٌة الوفد لجنة * تشكٌل

   )الماهرة حالًٌّا جامعة (م 1928عام  المصرٌة بالجامعة المرأة * التحمت
 
 
 

 انىطًُ انعًم فً انًزأة دور تطىر  :ثاٍَاا
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 م   1952ٌولٌة  23ثورة دبع ما مرحلة:  
  وااللتصادٌة السٌاسٌة الحٌاة مجاالت كافة فً المرأة مشاركة مبدأ ترسٌخ على ساعدت كبٌرة تحوالت الفترة هذه * شهدت

 : كما ٌلى واالجتماعٌة  

 :م  1971م إلى 1952من الفترة  )أ

 المصري بالبرلمان عضًوا حتوأصب م 1956دستور فً والترشٌح االنتخاب حك على المصرٌة المرأة حصلت -ٔ

 م6ٕٙٔ عام االجتماعٌة للشبون وزٌرة أول أبو زٌد ( فكانت ) حكمت الوزارٌة المناصب تملدت -ٕ

 غٌر الحكومٌة والمنظمات والمهنٌة العمالٌة النمابات فً المصرٌة المرأة شاركت -ٖ

 : م 1981م إلى 1971من الفترة  )ب

 م 1971 عام االجتماعٌة ( وزٌرة للشبون راتب ) عابشة الدكتورة داتالسا الربٌس عٌن حٌث وزارٌة شغلت مناصب -ٔ

  منصب  )عثمان آمال)  الدكتـورة فى ذلن الولت الشـبون االجتمـاعٌة وزٌرة وشغلت النٌابٌـة الحٌاة فً المـرأة شاركت -ٕ
 الشعب بمجلس اللجنة التشرٌعٌة ربٌس    

 

 اآلن : م وحتى 1981من الفترة  )ج

  المستوٌات كافة على مكانة المرأة تدعٌم على بالعمل الفترة ذهه تمٌزت -
 للمرأة المومً المجلس  إنشاء -
 

  
 
 
 
 
 والمنظمات غٌر المحلٌة ، المجتمعات جمعٌات تضم المنظمات من ) مجموعة بأنها المدنً المجتمع منظمات تعرف  
 ٌرها (وغ الخٌرٌة والجمعٌات العمالٌة ، والنمابات الحكومٌة ،    
 
 ل التنمٌة برامج وتنفٌذ الخدمات االجتماعٌة تمدٌم فً فاعلة عناصر المدنً المجتمع منظمات تعد  الحكومى  للعمل كمكّمِ
  والمضاٌا المشكالت بعض فى معالجة المدنً المجتمع منظمات دور لتفعٌل سٌاسً مناخ بتوفٌر اهتمت الدولة ولد     
 االجتماعٌة      
 

 ٌلً  ما المدنً المجتمع نظماتم أنشطة من: 

 للمناصب السٌاسٌة والترشٌح واالنتخاب كالتصوٌت بالحموق السٌاسٌة وتعرٌفهم المواطنٌن تثمٌف 

 الدولة فً الثالث السلطات ودور مهام وشرح حموله وواجباته عن التعبٌر وكٌفٌة بالدولة المواطن عاللة توضٌح 

 الحوار الموضوعً وأسس الصالحة المواطنة بأسس والتعرٌف بنبذ العنف ، األفراد توعٌة خالل من الوطنٌة الوحدة ٌحمك مناخ توفٌر 
 والسٌاسٌة وااللتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة عجلة المواطنة لدفع مفهوم وفك المضاٌا مختلف لمعالجة

 النووي وأسلحة االنتشار من والحد ضٌة ،األر األلغام استخدام مثل حظر الدولٌة المضاٌا من وموالفها للدولة العامة السٌاسة تدعٌم 
 البٌبة    وحماٌة اإلرهاب ، ومحاربة الشامل ، الدمار

 
 
 
 
 
 
 
 

 انًذًَ انًجتًع يُظًاث  :ثانثاا
 



 ٌٍغبد 0222ِذاسط ع١ً 
 

38 

 

 
 
 
 
 
 
 
ا دوًرا مصر ترتبط مصر بعاللات وروابط ومصالح مشتركة مع العدٌد من الدول ، لذلن لعبت -  التعااون الروابط وتعزٌز هذة توطٌد فً مهمًّ

 مثل :العدٌد من المنظمات اإلللٌمٌة والدولٌة  إنشاء فً ساهمت حٌث الدولً ،

 انشاء جامعة الدول العربٌة -ٔ

 من أوابل الدول التً ولعت مٌثاق األمم المتحدة -ٕ

أسهمت فاً أنشااء حركاة عادم االنحٌااز ومنظماة الماؤتمر االساالمً و االتحااد االفرٌماً حالٌاا ) منظماة الوحادة  -ٖ
 االفرٌمٌة حالٌا(

 

العربٌة جامعة الدول معٌنة مثل بروابط ببعضها وترتبط المستملة الدول من عددًا تجمع التً منظمةهً ال : اإلللٌمٌة المنظمة 

  )حالًٌا اإلفرٌمً االتحاد( اإلفرٌمٌة  الوحدة ومنظمة اإلسالمً المؤتمر ومنظمة
 

منظمة األمم المتحدة  مثل معٌنة بروابط ببعضها ترتبط لم وإن المستملة العالم دول عضوٌتها فً تضم هً التً الدولٌة : المنظمة

 وحركة عدم اإلنحٌاز
  
 
 
 
 

انعزبٍت : انذول جايعت فكزة إَشاء 
 عدة وبعد عربٌة ، جامعة فكرة إلامة حول الماهرة فً للتباحث اللبنانٌة الوطنٌة والكتلة سورٌا وزراء ربٌس من كالًّ  دعت مصر -

 جامعةـ ) ب العربٌة الدول بٌن الوحدة تجسد التً الرابطة تسمٌة على االتفاق مت م 1944أكتوبر  إلى سبتمبر من الفترة فً اجتماعات

  وٌعد عدة اجتماعات تم تولٌع مٌثاق الماهرة) العربٌة  الدول

 – العراق – سورٌا – األردن – مصر( هً  عربٌة دول لبل سبع م من1945مارس فً علٌه التولٌع وتم بالماهرة المٌثاق ألر -

 فلسطٌن  فٌهم بما دولة ، 22 اآلن عددها وأصبح )الٌمن   – نلبنا – السعودٌة

انعزبٍت : انذول جايعت يٍ إَشاء انهذف 
 األعضاء الدول بٌن العاللات تنسٌك -ٔ

 واألمنٌة والثمافٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة السٌاسٌة الخطط تنسٌك -ٕ
 العربً المومً األمن وحماٌة التعاون -ٖ
 وسٌادتها األعضاء الدول اللاستم وحماٌة صٌانة -ٗ
 تالمجاال مختلف فً المشترن العربى العمل تعزٌز -٘
 

انعزبٍت : انذول نجايعت انتُظًًٍ انهٍكم 

 الجامعة :  مجل   )أ

 ، واحاد صاوت دولاة الفلساطٌنٌة ولكال التحرٌار منظماة فاٌهم بماا األعضااء الادول جمٌاع ممثلاً مان وٌتاألف الجامعاة ، داخل سلطة أعلى ٌعد
 الجامعة مٌثاق ألرها محددة مهام الجامعة لمجلسو

 الدائمة : اللجان  )ب

 إلاى منهاا الكثٌر وتحول لجنة 12 حالًٌّا وعددها األعضاء ، بٌن فٌما التعاون مجاالت بمختلف المعنٌة الدابمة اللجان من عدد العربٌة للجامعة
 المجاالت مختلف فً متخصصة منظمات

 العامة : األمانة  )جـ

 لمدة الثلثٌن بأغلبٌة الجامعة مجلس بموافمة العام األمٌن وٌعٌن ، الموظفٌن من وعدد المساعدون ن من األمٌن العام وعدد من األمناءتتكو
  خمس سنوات

 ) و 1945يارص ( انعزبٍت انذول جايعت
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 المنظمة  هذه إنشاء فكرة بَْلَورة فً ساهمت التً الدول أوابل من مصر تعد -
 (6ٙ6ٔمٌة فً مدٌنة الرباط المغربٌة سبتمبر من أهم المؤتمرات ) مؤتمر الممة االسال -
 
 
 
 
 
   اإلفرٌمٌة ، البلدان من الكثٌر تحرر اإلفرٌمٌة بعد الوحدة بمنظمة البداٌة فً ُعرف ما تأسٌس فً مصر شاركت -

 م 1964 عام على أرضها إفرٌمٌة لمة أول واستضافت  

  عممًا باعتباره اإلفرٌمٌة للمارة  األمن الجماعً مبدأ خالل من اإلفرٌمً واالستمرار األمن تحمٌك على مصر تعمل -
 لمصر استراتٌجًٌّا  
  والسالم األمن إلرار فً بجهد كبٌر وأسهمت مرتٌن ، األفرٌمً االتحاد رأست مصر -
 تولت مصر رباسة االتحاد األفرٌمً للمرة الثالثة ٌرباسة الربٌس عبد الفتاح السٌسً -
 

 ٌمٌارؤٌة الربٌس السٌسً فً أفر
 ضرورة سعً دول المارة لتطوٌر ثرواتها البشرٌة -ٔ

 تأهٌل شباب المارة لمواكبة العصر -ٕ

 تعزٌز دور المرأة االفرٌمٌة -ٖ

 تدعٌم الروابط الثمافٌة و الحضارٌة بٌن شعوب المارة -ٗ

 

 سٌاسة مصر فً أفرٌمٌا :
 شترنلتحمٌك العمل االفرٌمً الم بم تفسر ..؟ تبنت مصر استراتٌجٌة جدٌدة فً افرٌمٌا

 دلل ..؟ نجحت مصر فً مواجهة معولات العمل االفرٌمً
 : تم ذلن من خالل

 ربط األسواق االفرٌمٌة وتفعٌل اتفالٌة التجارة الحرة -ٔ

 تشجٌع ابناء المارة على الامة المشروعات المارٌة لتطوٌر البنٌة التحتٌة فً افرٌمٌا -ٕ
 
 
 
 
 
 

 المتحدة  بالوالٌات نٌو ٌورن   مدٌنة ممرها ، 1945 عام أواخر أنشبت 
انًتحذة :  أهذاف األيى 
 الدولٌٌن واألمن السالم على المحافظة -ٔ

 الدول بٌن الودٌة العاللات تنمٌة -ٕ
 واالجتماعٌة والثمافٌة االلتصادٌة المشكالت لحل الدولً التعاون -ٖ
 الدٌن أو بسبب الجنس تفرلة دون وحرٌاته اإلنسان حموق احترام تعزٌز -ٗ

 انًتحذة األيى يُظًت
 

 اإلطاليً انًؤتًز يُظًت
 

 اإلفزٌقً االتحاد يُظًت
 



 ٌٍغبد 0222ِذاسط ع١ً 
 

42 

 

انًتحذة نأليى انزئٍظٍت األجهشة : 
 ربٌسٌة هى : أجهزة ستة من المتحدة األمم تتكون -

العامة : الجمعٌة 
 واحد  صوت ولكل دولة المتحدة األمم فً األعضاء الدول جمٌع تضم 

 

 األمن : مجل 
 األعضاء الدول حكومات على لانونٌة وسلطته واألمن الدولٌٌن ، السالم حفظ عن المسبول ألنه المتحدة األمم أجهزة أهم هو -
 

 والجتماعً : اللتصادي المجل 
  وٌكون سنوات 3 لمدة العامة الجمعٌة عضو تنتخبهم دولة 54 من وٌتكون المتحدة ، لألمم الربٌسٌة المجالس أحد هو -
 واالجتماعً االلتصادي المتحدة األمم نشاط عن مسبوالً   
 
 هً : المنظمات وهذه صة ،المتخص المنظمات من عدد ٌتبعه المجلس وهذا -

  UNESCOالٌونس و ( )والثمافة  والعلوم للتربٌة المتحدة األمم منظمة  )أ

 م 1945عام متخصصة فى التربٌة والعلوم والثمافة تأسست منظمة هً -

  تربٌةال مجاالت فً العالم دول بٌن التعاون مستوى رفع طرٌك عن واألمن السالم إحالل فً المساهمة الربٌسً هدفها -
  والعلوم والثمافة  
 ٌلً : ما ومصر المنظمة بٌن التعاون أمثلة ومن -

  للغرق تعرضها لتجنب م 1964عام فً  )أبو سمبل( معابد  إنماذ فً ساهمت 1-

  اإلسكندرٌة مكتبة إحٌاء فً الٌونسكو ساهمت -2

 (   WHO) العالمٌة : الصحة منظمة  )

  توفٌر منها والهدف بسوٌسرا ،جنٌف  م وممرها 1948إبرٌل فً أنشبت ، الصحً المجال فً متخصصة منظمة هً -
  دورات وعمد التلوث ، من الشرب مٌاه حماٌة أجل من ونشر الوعً الشعوب ، لجمٌع الصحٌة الرعاٌة سبل أفضل  
 الخدمات الصحٌة لتطوٌر درٌبٌةت  

 ( FAO) الفاو  والزراعة : األغذاٌة منظمة  )جـ

  البلدان ومساعدة ، الجوع على الزراعً ، وممرها روما بإٌطالٌا، وهدفها المضاء المجال فً صصةمتخ منظمة هً -
 الجٌدة الزراعً والتغذٌة اإلنتاج وتحسٌن تطوٌر على النامٌة  

 ( Unicefالٌونٌسٌف )  للطفولة المتحدة األمم منظمة  )د

 : ورفاهٌتهم حٌث لامت بـ األطفال وحماٌة حموق تعزٌز وهدفها  -

 ( التنمٌة محور باعتبارهم ٌمثلون م  1959عام ل فًاطفاال حموق ) إعالن

 

 الوصاٌة : مجل 
 الذاتً واالستمالل الحكم نحو بٌدها واألخذ مستعمرات كانت التً البلدان شعوب مصالح لٌرعى الوصاٌة مجلس أنشا -

 

الدولٌة : العدل مح مة 
 لضابً واسع نشاط ولها المتحدة ، لألمم األساسً المضابً الجهاز هً -

 الدولٌة للهٌبات المانونٌة االستشارات وتمدم أمامها الدول التً تضعها المضاٌا فً تنظر -

 

العامة : األمانة 
 نواتس خمس لفترة األمن مجلس من توصٌة على بناء الجمعٌة العامة طرٌك عن تعٌٌنه وٌتم العام ، األمٌن هاٌرأس -
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  تأسس وٌوغوسالفٌا ) سابما ( فً وإندونٌسٌا الهند مع م باالشتران 1955عام باندونج مؤتمر فً ةمصرٌ البداٌة كانت -
 االنحٌاز عدم حركة  

ًٌّا ٌضم ضخًما كٌانًا أصبحت دولة 25 فً بداٌتها تضم الحركة كانت أن وبعد -   وآسٌا لارات أفرٌمٌا من دولة 118 حال
 (  الالتٌنٌة ) الجنوبٌة وأمرٌكا وأوربا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثٌّٛثًه ٚثألٖٔطز ثاللضٚجه٠ز فٝ ثٌؼجٌُ    (      ) ثألٌٚٝ ثٌٛفورأّتٍز 

 ثٌوًُ ثألٚي ) ثٌٕٖجٟ ثًٌَثػٝ ِٚٛثًهٖ فٝ ثٌؼجٌُ (
 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 1)

 ) ثٌمّـ ـ ثٌمطٓ ـ ثٌذٓ ـ ثألًٍ (            ـ ِٓ ثٌّقج١ًٙ ىثس ثٌطذ١ؼز ثٌنجٙز ........................                     1

 ـ ِٓ أُ٘ ثٌّقج١ًٙ ث١ٌْٕؾ١ز ........................                                      ) ثٌىضجْ ـ ثٌيًر ـ ثٌٖجٜ ـ ثٌّطجٟ (2

 ـ ثٌىضجْ ـ ثٌمطٓ ـ ثٌؾٛس (  ـ ِٓ ثٌّقج١ًٙ ثٌضٝ صْضنوَ فٝ ص١ٕٚغ إٟجًثس ث١ٌْجًثس ........................ ) ثٌّطج3ٟ

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 2)

 )           (                   ـ صؼو لجًر آ١ّج أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجًؽج ٌٍمّـ ٚثٌمطٓ .1

 ( )                  ـ صؼضّو أًٚدج ػٍٝ ثٌمٚخ فٝ إٔضجػ ثٌْىٌ .2

 )           (         ـ صّغً ث١ٌٚٓ ثٌٌّوَ ثألٚي فٝ إٔضجػ ثٌمّـ .3

 ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ إ١ٌٗ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز :3)

 ـ ٠ْضنٌػ ِٓ ػٌٚر إٔؾجً ثّضٛثة١ز ٠ٕٚٚغ ِٕٗ إٟجًثس ث١ٌْجًثس .1

 ـ ًٍثػز صٙوف إٌٝ ثإلٔضجػ ثٌٞنُ دجّضنوثَ أفوط ث٢الس .2

 ( دُ صفٌْ ...؟ 4)

 ًثػز ثٌىغ١فز إٌٝ أ٠و ػجٍِز وغ١ٌر .ـ صقضجػ ث1ٌَ

................................................................................................................................................................................... 

ًَثػز ثٌٛثّؼز . ـ صؼٌف ثًٌَثػز ثٌضؾج٠ًز ثٌؼ١ٍّز دٕظجَ ث2ٌ

................................................................................................................................................................................... 

 االَحٍاس عذو حزكت
 

الشرلٌة بمٌادة اإلتحااد الساوفٌتى ) ساابما  الكتلتٌن أى من إلى االنضمام عدم االَحٍاس : عذو

  والغربٌة بمٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (
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ـ ًٍثػز لٚخ ثٌْىٌ فٝ وً لجًثس ثٌؼجٌُ ػوث لجًر أًٚدج . 3

................................................................................................................................................................................... 

 ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ 5)

ٌؼ١ٍّز . ـ ثّضنوثَ ثٌطٌق ثٌؼ١ٍّز فٝ ثًٌَثػز ثٌضؾج٠ًز ٚث1

................................................................................................................................................................................... 

ـ ١ٝك ِْجفجس ثٌقمٛي ثًٌَثػ١ز فٝ ٔطجق ثًٌَثػز ثٌىغ١فز . 2

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 ثٌوًُ ثٌغجٔٝ ) ثٌٌػٝ ٚثٌغٌٚر ثٌق١ٛث١ٔز ٚثٌّْى١ز فٝ ثٌؼجٌُ (

 

 ز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١ق1) 

 ـ ِٓ أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٚوًر ٌألّّجن هٌٚز ........................    ) ثٌٕٙو ـ ث١ٌجدجْ ـ د١ٌٚ ـ ث١ٌٚٓ ( 1

 ـ أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجًؽج ٌألٌذجْ ........................ ) ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ـ فٌْٔج ـ ث١ٌٚٓ ـ ثٌٕٙو (2

 .. ِٓ أوذٌ ثٌوٚي صٌد١ز ٌألدمجً .      ) ث١ٌٚٓ ـ ث١ٌجدجْ ـ ثٌٕٙو ـ ثٌؼٌثق ( ـ صؼو ......................3

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 2)

 )           (     ـ صؼضذٌ ثٌٕٙو أوذٌ هٌٚز فٝ ثٌؼجٌُ فٝ إٔضجػ ثٌٍقَٛ .1

 )           (     ٚٛف فٝ ثٌؼجٌُ .ـ صٖضٌٙ أّضٌث١ٌج دؤؽٛه أٔٛثع ث2ٌ

 )           (     ـ ِؼظُ ثإلٔضجػ ثٌّْىٝ فٝ ثٌؼجٌُ ِٓ ثٌّٚج٠و ثٌؼيدز .3

 ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ إ١ٌٗ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز :3)

 .... () .................................. ؼ١ٍّز .ـ ًػٝ ٠ّجًُ فٝ ِٕجٟك ثٌقٖجةٔ فٝ لجًثس ثٌؼجٌُ دجّضنوثَ ثألّج١ٌخ ث1ٌ

 ـ ٔٛع ِٓ أٔٛثع ثٌٌػٝ صّجًّٗ ؽّجػجس ّىج١ٔز فٝ ثٌّٕجٟك ثٌٚقٌث٠ٚز فٝ ِْجفجس ٚثّؼز ِٓ لجًثس ثٌؼجٌُ دجٌوٚي ثٌٕج١ِز 2

       

                                                                                                            .................... () .................. 

 ( ٙٛح ِج صقضٗ م٠ ف١ّج ٠ٍٝ :  4)

 أٌٚٝ لجًثس ثٌؼجٌُ فٝ إٔضجػ ثألدمجً . أًٚدجـ صؼو لجًر 1

 ثٌٌّوَ ثألٚي فٝ إٔضجػ ثٌوٚثؽٓ . ثٌذٌث٠ًٍـ صقضً 2

 مجٙز فٝ ِٕجٟك ثٌقٖجةٔ ثٌم١ٌٚر ) ثٌذٌثًٜ ( . ثٌذوثةٝـ ٠ٛؽو ثٌٌػٝ 3

 ( ِج ثٌؼاللز د١ٓ ... ؟ 5)

ر إٔضجػ ثألّّجن ٚثٌضطًٛ ثٌضىٌٕٛٛؽٝ . ـ ٠ٍجه1

.......................................................................................................................................................... 

ـ ظًٙٛ ثٌذضٌٚي فٝ ٕذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١ز ٚفٌفز ثٌٌػٝ ثٌضم١ٍوٜ . 2

.......................................................................................................................................................... 
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 ثٌوًُ ثٌغجٌظ ) ثٌٕٖجٟ ثٌضؼو٠ٕٝ فٝ ثٌؼجٌُ (

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 1)

 ثٌّؼجهْ ثٌّْضنوِز فٝ ثٌٕٚجػز ِؼوْ ........................   ) ثٌٕقجُ ـ ثٌقو٠و ـ ثٌٌٙجٗ ـ ثٌّٕؾ١َٕ (  ـ ٠ؼو ِٓ أ1ُ٘

 ـ أُ٘ هٚي إٔضجػ ثٌٕقجُ فٝ لجًر آ١ّج ........................                             ) ٌٕ٘ٛوث ـ فٌْٔج ـ ١ًّٚج ـ ث١ٌٚٓ ( 2

 .........   أٌٚٝ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجًؽج ٌٍذضٌٚي .         ) ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ـ ثٌْؼٛه٠ز ـ لطٌ ـ ثٌٕٙو ( ـ صؼو هٌٚز ...............3

   

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( ( ٝغ ػالِز  أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز 2)

 )           (      ـ صؼو ث١ٌٚٓ أٌٚٝ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجًؽج ٌٍقو٠و .1

 )           (   ثٌىٌٙدجء ثٌقٌث٠ًز ِٓ ثٌفقُ ٚثٌذضٌٚي ٚثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ .ـ ٠ضُ إٔضجػ 2

 )           (    ـ صؤصٝ ثٌؼٌثق فٝ ثٌٌّوَ ثألٚي فٝ ثإلٔضجػ ثٌؼجٌّٝ ٌٍذضٌٚي .3

 

 ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ إ١ٌٗ ثٌؼذجًثس ث٢ص١ز :3)

ج فٝ ثٌٕٚجػز .1 ًِ ث ٚأوغٌ٘ج ثّضنوث ًً  ـ أوغٌ أٔٛثع ثٌفقُ ثٔضٖج

 ّٚوً ثٌٌة١ْٝ ٌٍطجلز فٝ ثٌؼجٌُ فضٝ أٚثةً ثٌمٌْ ثٌؼ٠ٌٖٓ .ـ وجْ ث2ٌ

 % ِٓ ِٚجهً ثٌٛلٛه فٝ ثٌؼجٌُ .25ـ ِٚوً ٌٍطجلز ثٌٕظ١فز ، ٠ّٚغً 3

 

 ( دُ صفٌْ ...؟ 4)

ـ ثأل١ّ٘ز ثاللضٚجه٠ز ٌٍفّٛفجس . 1

................................................................................................................................................................................... 

ـ صٟٛٓ ٕٙجػز ثأل١ٌَِٕٛٛ فٝ ثٌوٚي ثٌّضموِز فٝ أًٚدج ٚث١ٌجدجْ ٚغ١ٌّ٘ج . 2

................................................................................................................................................................................... 

ـ ثًصفجع أّؼجً ثٌذضٌٚي دٖىً ِْضٌّ . 3

................................................................................................................................................................................... 

 

 ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ 5)

ـ ٠ٍجهر ثٌطٍخ ػٍٝ ثٌذضٌٚي ٚصؼوه ثّضنوثِجصٗ . 1

................................................................................................................................................................................... 

ـ ٔظجفز ًٚم٘ عّٓ ثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ . 2

................................................................................................................................................................................... 
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 ثٌوًُ ثٌٌثدغ ) ثٌٕٖجٟ ثٌٕٚجػٝ فٝ ثٌؼجٌُ (

 

 ( أوًّ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز :1)

 ـ صؼو د٠ٌطج١ٔج ِٓ أُ٘ ٌِثوَ ثٌٕٚجػز فٝ إل١ٍُ ........................ 1

 ....... ـ ٠ضىجًِ إل١ٍُ ّٕجي ٌٕق ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثٌٕٚجػٝ ِغ ثٌّٕجٟك ثٌٕٚجػ١ز فٝ هٌٚز .................2

 ج١ٔز ........................ دفٝ إل١ٍُ ٌٕق آ١ّج ثٌؾ٠ٌَر ث١ٌج ـ ِٓ أُ٘ ٌِثوَ ثٌٕٚجػز3

  

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 2)

 ثٌّجي ـ ثٌّٛلغ ثٌّض١َّ (ـ ٠ؼضذٌ ِٓ ثٌّمِٛجس ثٌطذ١ؼ١ز ثٌالٍِز ٌم١جَ ثٌٕٚجػز ......................         ) ثٌضطًٛ ثٌؼٍّٝ ـ ثألّٛثق ـ ًأُ 1

 ـ ِٓ أوذٌ ٌِثوَ ثٌٕٚجػز فٝ إل١ٍُ غٌح ٠ّٚٚ أًٚدج ثٌٕٚجػٝ ........................ 2

 ِّٛىٛ ( ) ١ّذ٠ٌ١ج ـ ثٌٍّّىز ثٌّضقور ـ ثٌذق١ٌثس ثٌؼظّٝ ـ                                                                                                     

 ـ ٠ذوٚ إل١ٍُ ........................ ثٌٕٚجػٝ فٝ ٕىً ِٕجٟك ٕٙجػ١ز ِضذجػور . 3

 ) أٚوٌثٔذ١ج ـ ٌٕق آ١ّج ـ غٌح ٠ّٚٚ أًٚدج ـ ّٕجي ٌٕق ثٌٛال٠جس ثٌّضقور (                                                                               

   

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 3)

 ـ أوذٌ ثأللج١ٌُ ثٌٕٚجػ١ز فٝ ثٌؼجٌُ ثٌؾو٠و إل١ٍُ ٌٕق آ١ّج .    )           (1

 ـ ِٓ ثٌّمِٛجس ثٌذ٠ٌٖز ٌم١جَ ٚصطًٛ ثٌٕٚجػز ثٌّٛثه ثٌنجَ .  )           (2

 ٕٖ٘ٛ .     )           ( ـ ِٓ أُ٘ ثٌٕجٟك ثٌٕٚجػ١ز فٝ إل١ٍُ ١ًّٚج ؽ٠ٌَر3

 

 ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ إ١ٌٗ ثٌؼذجًثس ث٢ص١ز :4)

 ـ أوذٌ ثأللج١ٌُ ثٌٕٚجػ١ز فٝ ثٌؼجٌُ ثٌؾو٠و ٚلو صطًٛس ف١ٗ ثٌٕٚجػز دٖىً وذ١ٌ . 1

 ـ لّز ثألٖٔطز ثاللضٚجه٠ز ثٌّضطًٛر ، ٚف١ٗ ٠ضُ صق٠ًٛ ثٌّٛثه ثٌنجَ إٌٝ ِٕضؾجس .2

 ٚجه٠ز ٚثٌٕٚجػ١ز ؽٌّو١ًج ٚصوػ١ّٙج فٝ أًٚدج .ـ ١٘تز صمَٛ دقّج٠ز ثٌؾٛثٔخ ثاللض3

 

 ( دُ صفٌْ ...؟ 5)

ـ ثًصفجع ِْضٜٛ ِؼ١ٖز ثألفٌثه فٝ ثٌوٚي ثٌٕٚجػ١ز ثٌّضموِز . 1

................................................................................................................................................................................... 

ـ صٕٛع ثٌٕٖجٟ ثاللضٚجهٜ ٌإلْٔجْ فٝ ثٌوٚي ثٌغ١ٕز . 2

................................................................................................................................................................................... 

ـ صموَ ثٌٕٚجػز فٝ أًٚدج . 3

................................................................................................................................................................................... 
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 ( ٜ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز ٚثٌّضموِزّٔجىػ ٌذؼ ) ثٌغج١ٔز ثٌٛفور

 ثٌوًُ ثألٚي ) ؽ٠ًّٛٙز ثٌٕٙو (

 ( أوًّ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز :1)

 ـ ثٌٕٙو ػذجًر ػٓ ٕذٗ ؽ٠ٌَر ٝنّز صق٠١ دٙج ث١ٌّجٖ ِٓ ؽ١ّغ ثٌؾٙجس ػوث ؽٙز ........................ 1

 ـ ّٛثفً ثٌٕٙو صّضو ػٍٝ م١ٍؼ ........................ ٚثٌذقٌ ثٌؼٌدٝ  .2

 ـ لفَس ثٌٕٙو لفَثس ٠ٌّؼز فٝ صطًٛ ثٌٕٚجػز ِٚٓ أُ٘ ثٌٕٚجػجس دٙج ........................ ٚ ........................3

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 2)

 ْ ـ دجوْضجْ ـ دٕؾاله٠ٔ ـ ١ٔذجي ( ) دٛصج                                ـ صمغ ِؼظُ هٌٚز ........................ هثمً فوٚه ثٌٕٙو .1

 َ ٠ٚمً وٍّج ثصؾٕٙج ........................) ًٌٕلج ـ غٌدًج ـ ّٕجاًل ـ ؽًٕٛدج (  30ـ ٠َ٠و ثٌّض٠ّٛ ثٌْٕٜٛ ٌٍقٌثًر فىجٌٕٙو ػٍٝ 2

 ٌذضٌٚي ـ ثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ ـ ثٌفقُ ـ ثٌقو٠و ( ) ث                           ـ صؼو ثٌٕٙو عجٌظ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجًؽج ٌــ ........................ 3

 

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 3)

 )           (      ـ ٠قو ثٌٕٙو ِٓ ثٌٌٖق هٌٚز ١ٔذجي ٚث١ٌٚٓ ٚدٛصجْ .1

 )           (      ـ صٛؽو ِٕجؽُ ثٌفقُ فٝ ثٌْٛثفً ثٌٌٖل١ز دجٌٕٙو .2

 )           (       ـ صْضًٛه ٌِٚ ِٓ ثٌٕٙو ثٌفّٛفجس ٚثٌمطٓ .3

 

 ( دُ صفٌْ ...؟ 4)

 ـ صٕضؼ ثٌٕٙو ِقج١ًٙ غيثة١ز دى١ّجس وذ١ٌر .1

.................................................................................................................................................................................... 

 ـ ٌؾٛء ثٌٕٙو الّضنوثَ ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز ٚثٌىٌٙدجة١ز .2

.................................................................................................................................................................................... 

 ـ صطًٛ ثٌٕٚجػز فٝ ثٌٕٙو .3

.................................................................................................................................................................................... 

 

 ز ػٍٝ... ؟ ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذ5)

 ـ إٌٕثف ثٌٕٙو ػٍٝ ِق١طجس ٚمٍؾجْ دؾذٙجس ّجف١ٍز ٠ٍٟٛز .1

.................................................................................................................................................................................... 

 ً ثٌٕٙو ٌٍذضٌٚي .ـ ثفضمج2

.................................................................................................................................................................................... 
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 : البرازٌل الثانىالدر  

  2  : ا مل ما ٌأتى : 

 .........و .........فٌما بٌن دائرتى عرض البرازٌل رٌة تمتد جمهو -2

 ...........و .........فٌما بٌن خطى طول  زٌل البراتمتد جمهورٌة  -3

 مساحة لارة امرٌ ا الجنوبٌة ............تحتل دولة البرازٌل حوالى  - -4

 ................و  ..............و  ...............ٌحد البرازٌل من الشمال  - -5

 من الشرق والشمال الشرلى  .................للبرازٌل سواحل طوٌلة على المحٌط  - -6

   3ملٌون  م ..........من  أ ثر البرازٌل مساحة تبلغ - -7

فى ألصى  .................فى حوض األمازون بالبرازٌل بٌنما ٌسود المناخ  ..................ٌسود المناخ  - -9

 الجنوب الشرلى 

 أمرٌ ا الجنوبٌة عدد سـ ان  ..........ملٌون نسمة ٌمثلون  ...........بلغ عدد سـ ان البرازٌل ٌ - -9

 .................ٌتر ز س ان البرازٌل فى الساحل  - -5

 % من الموى العاملة .........ٌعمل بالزراعة فى البرازٌل أ ثر من  - -21

  ............و ............تتر ز الصناعة جنوب شرق البرازٌل بالمرب من مدٌنتى - -22

 ................... للبرازٌل مدٌنة العاصمة الجدٌدة - -23

 ...........و  ...........و  ...........تستورد مصر من البرازٌل  - -24

  .............و  .............و  ............تصدر مصر للبرازٌل  25-

 : بم تفسر :  3 

 احل الجنوبى الشرلى تر ز س ان البرازٌل على الس -2

 إنشاء البرازٌل لمدن جدٌدة مثل برازٌلٌا ومٌناؤو   -3

 امتالن البرازٌل ثروة حٌوانٌة  بٌرة ومتنوعة  -4

 العاللات الموٌة بٌن مصر والبرازٌل  -5
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 ٌوًُ ثٌغجٌظ ) ؽ٠ًّٛٙز ١ٔؾ٠ٌ١ج ثالصقجه٠ز (ث

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 1)

 ) ثٌىج١ٌِْٚ ٚصٖجه ـ ث١ٌٕؾٌ ٚثٌىج١ٌِْٚ ـ ثٌىج١ٌِْٚ ٚد١ٕٓ ـ ث١ٌٕؾٌ ٚد١ٕٓ (      ج ِٓ ثٌٌٖق هٌٚضٝ ........................ ـ ٠ؾجًٚ ١ٔؾ1٠ٌ١

 ثٌّٖجٌٝ (  ) ثٌٙجهٜ ـ ثٌٕٙوٜ ـ ثألٍٟٕطٝ ـ ثٌمطذٝ                                         ـ ٠قو ١ٔؾ٠ٌ١ج ِٓ ثٌؾٕٛح ثٌّق٠١ ........................ 2

 % ِٓ ثإلٔضجػ ثٌؼجٌّٝ . ) ثٌفقُ ـ ثٌذضٌٚي ـ ثٌغجٍ ثٌطذ١ؼٝ ـ ثٌىٌٙدجء ( 3ـ صٕضؼ ١ٔؾ٠ٌ١ج و١ّجس وذ١ٌر ِٓ ............... ف١ظ صٕضؼ ِٕٗ ٔقٛ 3

 

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 2)

 )           (     ح .ـ ٠ضٌوَ ّىجْ ١ٔؾ٠ٌ١ج فٝ ثٌؾ1ٕٛ

 )           (   ـ ٠ؼضّو ثلضٚجه ١ٔؾ٠ٌ١ج ػٍٝ ثٌٕٚجػز فٝ ثٌّمجَ ثألٚي .2

 )           (   ـ أدٛؽج ثٌؼجّٙز ثٌمو٠ّز ، د١ّٕج الؽُٛ أوذٌ ثٌّو ث١ٌٕؾ٠ٌ١ز .3

 ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ إ١ٌٗ وً ػذجًر ِّج ٠ؤصٝ :3)

 ) ................................. (                       ـ ٌٔٙ صؼضّو ػ١ٍٗ ١ٔؾ٠ٌ١ج فٝ ثٌٌٜ ٚثًٌَثػز .1

ًّج دجٌْىجْ .2  ) ................................. (                               ـ أوذٌ ثٌّوْ ث١ٌٕؾ٠ٌ١ز صىو

ث ٌٍضؾجًر ٚثٌضؼ١ٍُ ٚثٌّٛثٙالس فٝ ١ٔؾ٠ٌ١ج . 3 ًَ  ............ () .....................ـ ِو٠ٕز صًؼضذٌ ٌِو

 ( لــــــــــــــــجًْ د١ٓ :4)

 

 : المانٌارابعالدر  ال
 ا مل   2 

   ........و ........ عرض دائرتى وتمتد بٌن ، ........... لارة فً غرب ألمانٌا تمع .2

 ............و .......... طول خطى وبٌن .3

 ..............وبحر ................البحر  على ألمانٌا تطل .4

 .................و ................ٌحد ألمانٌا من الجنوب  .5

 ..........و .........تجرى فى السهل األلمانى الشمالى انهار  .6

 ............و ..............مساحة المانٌا وأهمها الغابات  ...........تغطى الغابات  .7

 ................و ...............فى ألمانٌا فى  تنتشر الزراعة .9

 ١ٔؾ٠ٌ١ج ثٌٕٙو ٚؽٗ ثٌّمجًٔز

 ............................................................ ـ ثٌّٛلغ ثٌؾغٌثفٝ .1

............................................................. 

............................................................ 

............................................................. 

 ............................................................ ـ أُ٘ ثٌّو2ْ

............................................................. 

............................................................ 

............................................................. 
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 ....................العاصمة السٌاسٌة أللمانٌا مدٌنة  .9

 .................و ..................و ….............. إلمانٌا إلى تصدر مصر .5

 ...............و ................و ..................إلمانٌا  من مصر بٌنما تستورد .21

 بم تفسر؟ 3 
 ان ماش مساحة الحشائش فى ألمانٌا  .2

 جذب المرتفعات الوسطى فى المانٌا للسٌاح  .3

 تطور الصناعة األلمانٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة   .4

 شهرة مدٌنة مٌونخ  .5

 وحود عاللات ثمافٌة وعلمٌة بٌن مصر وألمانٌا -6   

 ثٌوًُ ثٌنجِِ ) ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز (

 

 أوًّ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز : (1)

 ـ ٠ؾٌٜ ٌٔٙ ........................ هثمً إل١ٍُ ثٌْٙٛي ثٌّٛطٝ دجٌٛال٠جس ثٌّضقور .1

 ـ ِٓ ِوْ ثٌْجفً ثٌغٌدٝ ثٌضٝ ٠ضٌوَ دٙج ّىجْ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ِو٠ٕضٝ ........................  ٚ ........................ 2

 .................... دجٌٛال٠جس ثٌّضقور ٌذٌٚهر ثٌؾٛ ف١ٙج . ـ ٠مً ثٌْىجْ فٝ ٚال٠ز ....3

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 2)

 ) أالّىج ـ ٘جٚثٜ ـ وج١ٌف١ًٔٛج ـ ٌُٛ أٔؾٍُٛ (                  ـ صمغ ٚال٠ز ........................ فٝ ألٚٝ ثٌّٖجي ثٌغٌدٝ أل٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز . 1

 ) أٌٚٝ ـ عج١ٔز ـ عجٌغز ـ ًثدؼز (                                                         ٛال٠جس ثٌّضقور ........................ هٚي ثٌؼجٌُ ِْجفز . ـ صُؼو ث2ٌ

 ـ أوذٌ ِوْ ثٌْٙٛي ثٌّٛطٝ دجٌٛال٠جس ثٌّضقور ٚصمغ ػٍٝ دق١ٌر ِضٖؾٓ ٘ٝ ِو٠ٕز ........................ 3

 ) ٠ٛ١ًٔٛن ـ ٚثٕٕطٓ ـ ١ٕىجغٛ ـ ٌُٛ أٔؾٍُٛ (                                                                                                                  

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 3)

 )           (               .مجًػ ثٌّٛلغ ثٌفٍىٝ  صمغ ٚال٠ضج أالّىج ٠ٛ١ًٔٚٛن ٚال٠ز ٚ ٠ٌِ50ى١ز ِٓ ـ صضىْٛ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل1

 )           (       ـ ٠قو ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز غٌدًج ثٌّق٠١ ثٌٙجهٜ .2

 )           (  ٌثًر .ـ صمً ثألِطجً فٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ػٍٝ ثألفٛثٛ ثٌؾٕٛد١ز ثٌغٌد١ز ِغ ثًصفجع هًؽجس ثٌؾ3

 ( دُ صفٌْ ...؟ 4)

ـ صٕٛع ثٌّٕجك فٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز 1

.................................................................................................................................................................................... 

ـ لٍز ثٌْىجْ فٝ ِٕطمز ثٌٌّصفؼجس ٚثألفٛثٛ ثٌغ٠ٌذز دجٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز 2

.................................................................................................................................................................................... 



 ٌٍغبد 0222ِذاسط ع١ً 
 

49 

 

 ـ صّضٍه ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز عٌٚر ّّى١ز وذ١ٌر .3

.................................................................................................................................................................................... 

 ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ ( ِج 5)

   ـ صّضغ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور دّٛثًه ٟذ١ؼ١ز ِضٕٛػز ؟1

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

      ( ١ٌٛ٠ٛ ٚثٌٌٚثع ثٌؼٌدٝ ثإلٌّثة١ٍٝ 23عًٛر   (ثٌغجٌغز ثٌٛفور

 َ  (١ٌٛ٠1752ٛ  23ثٌوًُ ثألٚي ) عًٛر 
 

 ( أوًّ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز :1)

 ـ صَػُ ؽّجي ػذو ثٌٕجٌٙ صٕظ١ُ ........................ 1

 ............... ـ ِٓ إٔؾجٍثس ثٌغًٛر ثٌمٞجء ػٍٝ ثإللطجع ؛ ٌيٌه ٙوً لجْٔٛ .........2

ًٍ ِٓ : ........................  ، ........................  ، .................. 23ـ ّجّ٘ش عًٛر 3  ...... ١ٌٛ٠ٛ ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌؼٌدٝ فٝ صقم١ك ثّضمالي و

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 2)

ًْج ٌٍقىِٛز . َ لٌٚ ػجدو٠ٓ 1742ـ فجٌٙ ثإلٔؾ١ٍَ فٝ فذٌث٠ٌ 1  إلؽذجً فجًٚق ػٍٝ صؼ١١ٓ ........................  ًة١

 ) ّؼو ٍغٍٛي ـ ِٚطفٝ ثٌٕقجُ ـ ٠ٌٕف دجٕج ـ ٠ًجٛ دجٕج (                                                                                                    

 (  1756ـ  1753ـ  1752ـ  1754ٌٚ فٝ ػجَ ........................  َ . ) ـ أٌغ١ش ثٌٍّى١ز ٚأػٍٕش ثٌؾ٠ًّٛٙز د2ّ

 َ ٘ٛ ........................  1752ـ أٚي إٔؾجٍ لجِش دٗ عًٛر ١ٌٛ٠ٛ 3

لٕجر ث٠ٌِْٛ ـ إٖٔجء ثٌْو ثٌؼجٌٝ (   ) لجْٔٛ ثإلٙالؿ ثًٌَثػٝ ـ إػالْ ثٌؾ٠ًّٛٙز ـ صؤ١ُِ                                                                    

   

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز ِغ ثٌض٠ٛٚخ : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 3)

 )           (     َ .1752ـ صُ صؤ١ُِ ثٌمٕجر فٝ ١ٌٛ٠ٛ 1

 )           (  َ وّج فٍَّش ثألفَثح ث١ٌْج١ّز .1723ـ أٌغش عًٛر ١ٌٛ٠ٛ هّضًٛ 2

 )           (   َ .1751ـ ػمو ِؤصٌّ دجٔوٚٔؼ دئٔو١ْ١ٔٚج فٝ ػجَ 3

 

 ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ إ١ٌٗ ثٌؼذجًثس ث٢ص١ز : 4)

 َ .1752ـ أىثع د١جْ ثألٚي ٌغًٛر 1

 ـ ِفَٙٛ ٠ؼٕٝ ػوَ ثالّٔٞجَ ٌٍىضٍض١ٓ ثٌٌٖل١ز أٚ ثٌغٌد١ز .2

 َ .1754ـ ثصفجل١ز لجَ ثٌٌة١ِ ػذو ثٌٕجٌٙ دضٛل١ؼٙج ِغ ثإلٔؾ١ٍَ ػجَ 3
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 ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ 5)

 ـ إٖٔجء ثٌْو ثٌؼجٌٝ .1

.................................................................................................................................................................................. 

 َ .1752ْ ثإلٙالؿ ثًٌَثػٝ ّذضّذٌ ـ إٙوثً لج2ٛٔ

.................................................................................................................................................................................. 

 ـ ث٘ضّجَ عًٛر ١ٌٛ٠ٛ دجٌٌّأر .3

.................................................................................................................................................................................. 

 

 ثٌوًُ ثٌغجٔٝ ) ٌِٚ ٚثٌم١ٞز ثٌفٍْط١ٕ١ز (

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 1)

 ) ػَ ثٌو٠ٓ ثٌمْجَ ـ ثٌقجػ أ١ِٓ ثٌق١ْٕٝ ـ ٠جٌّ ػٌفجس ـ ِقّٛه ػذجُ (                    دفٍْط١ٓ ........................  1736جه عًٛر ـ ل1

 ْٔج ( ) د٠ٌطج١ٔج ـ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ـ ثالصقجه ثٌْٛف١ضٝ ـ فٌ             َ .1741ـ ثِضٕؼش ػٓ ثٌض٠ٛٚش ػٍٝ ٌِٖٚػجس صم١ُْ فٍْط١ٓ ػجَ 2

 ) ٍْْٔٛ ـ ًٚؽٌٍ ـ وٌٌِٚ ـ و١ْٕؾٌ ( َ . 1767ـ لوَ ........................ ِذجهًر ٌٛلف إٟالق ثٌٕجً د١ٓ ٌِٚ ٚإٌّثة١ً ٚإفالي ثٌْالَ 3

 

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 2)

 )           (   ١ٌٍٙٛه ٚأٙوًس ٚػو دٍفًٛ .  ـ ّؼش أ٠ٌِىج ٌضؤ١٠و فىٌر إٖٔجء ٟٚٓ ل1ِٝٛ

 )           (              ـ أٚي هٌٚز ثػضٌفش دم١جَ هٌٚز إٌّثة١ً ٘ٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز . 2

 )           (     ـ ثّضٌّس فٌح ثالّضَٕثف ٌّور مِّ ّٕٛثس .3

 

 ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ إ١ٌٗ ثٌؼذجًثس ث٢ص١ز : 3)

 َ .1748دٙج ػٍٝ فٍْط١ٓ ـ أٔٙش ثٔضوث1

 ـ لوَ ِذجهًر ٌٛلف فٌح ثالّضَٕثف ٚٚلف إٟالق ثٌٕجً د١ٓ ٌِٚ ٚإٌّثة١ً .2

 َ .1756ـ ِو٠ٕز ٠ٌِٚز دجٍّز ثٔضٌٚس ػٍٝ ثٌؼوٚثْ ثٌغالعٝ 3

 ( دُ صفٌْ ...؟ 4)

 َ .1748ـ ٠َّ٘ز ثٌؾ١ٛٓ ثٌؼٌد١ز فٝ فٌح فٍْط١ٓ 1

.................................................................................................................................................................................. 

 َ .1761ـ ٚلٛف ٌِٚ دؾجٔخ ٠ًّٛج ػجَ 2

.................................................................................................................................................................................. 

ـ صمو٠ُ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٌّذجهًر ًٚؽٌٍ . 3

.................................................................................................................................................................................. 
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 ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ 5)

 

 َ .1741ـ لٌثً صم١ُْ فٍْط١ٓ 1

.................................................................................................................................................................................. 

 َ .1720ـ ٚٝغ فٍْط١ٓ صقش ثالٔضوثح ثٌذ٠ٌطجٔٝ ػجَ 2

.................................................................................................................................................................................. 

 ـ دٕجء فجة٠ ثٌٚٛث٠ًل فٝ فٌح ثالّضَٕثف .3

.................................................................................................................................................................................. 

 

 َ (1713ٌح أوضٛدٌ ثٌوًُ ثٌغجٌظ ) ف

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 1)

 دٛلف ثٌؼ١ٍّجس ثٌقٌد١ز فٝ ........................  338ـ أٙوً لٌثً ِؾٍِ ثألِٓ 1

 َ (1713َ ـ ٔٛفّذٌ 1713د٠ًٌ َ ـ إ1713َ ـ ِجًُ 1713) أوضٛدٌ                                                                                    

 ـ ثصني ثٌوٚي ثٌٕفط١ز لٌثً فظٌ ثٌٕف٠ ػٍٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور دؼو ........................ 2

      َ ـ 1756َ ـ إلجِز ؽٌْ ؽٜٛ ٠قًّ ثٌّْجػوثس إلٌّثة١ً أعٕجء فٌح 1761) صمو٠ّٙج ِْجػوثس إلٌّثة١ً فٝ فٌح ١ٔٛ٠ٛ                   

 َ ( 1713ِطجٌذز ثٌوٚي ثألًٚد١ز ٚثٌٞغ٠ ػٍٝ إٌّثة١ً ـ صمو٠ُ ثٌٌة١ِ ثأل٠ٌِىٝ ِْجػوثس ػجؽٍز إلٌّثة١ً ػجَ                                  

 َ ث١ٌٌّٖ ........................ 1713ـ صٌٛٝ ثٌم١جهر ثٌؼجِز ٌٍمٛثس ث٠ٌٌّٚز ث٠ًٌْٛز فٝ أوضٛدٌ 3

 ) أفّو إّّجػ١ً ـ ػذو ثٌّٕؼُ ٠ًجٛ ـ ّؼو ثٌو٠ٓ ثٌٖجىٌٝ ـ دمحم ػذو ثٌغٕٝ ثٌؾّْٝ (                                                                  

  

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 2)

 )           (     َ وجْ إؽٌثًء ٌض١ٙتز ثٌؾذٙز ثٌوثم١ٍز . 1711ـ إٙوثً هّضًٛ ؽو٠و ػجَ 1

 )           (     َ أ١ّ٘ز ثّضنوثَ ّالؿ ثٌٕف٠ ثٌؼٌدٝ .1713ـ أظٌٙس فٌح أوضٛدٌ 2

 )           (   َ .1713ـ ثمضٌلش ثٌّوًػجس ث٠ًٌْٛز م٠ أٌٛثْ فٝ ٘ٞذز ثٌؾٛالْ فٝ فٌح أوضٛدٌ 3

 ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ 3)

 َ .1713ـ فٌح أوضٛدٌ ثٌّؾ١ور 1

.................................................................................................................................................................................. 

 َ .1713ـ ثٌض١ْٕك د١ٓ ٌِٚ ٠ًّٛٚج فٝ فٌح 2

.................................................................................................................................................................................. 
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 ( أعذش دجألهٌز ثٌضج٠ًن١ز ٙقز ثٌؼذجًر ث٢ص١ز : 4)

 َ ٔظ٠ٌز ثألِٓ ثإلٌّثة١ٍ١ز .1713ـ أٔٙش فٌح أوضٛدٌ 

.................................................................................................................................................................................. 

 ( ِجىث ٠قوط إىث...؟ 5)

 .242ـ ثّضؾجدش إٌّثة١ً ٌمٌثً ِؾٍِ ثألِٓ ًلُ 1

.................................................................................................................................................................................. 

 َ .1713ـ ٌُ صْضنوَ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ثٌذضٌٚي وْالؿ فٝ فٌح أوضٛدٌ 2

.................................................................................................................................................................................. 

َ . 1713فٝ فٌح أوضٛدٌ  ـ ثػضّوس ٌِٚ ػٍٝ ّالؿ ثٌط١ٌثْ فم٠ 3

................................................................................................................................................................................. 

 

 ثٌوًُ ثٌٌثدغ ) ٌِٚ ٚثٌٌٚثع ثٌؼٌدٝ ثإلٌّثة١ٍٝ (
 

 ( أوًّ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز :1)

 .... ـ أػٍٓ ثٌٌة١ِ ثٌْجهثس ػٓ ِذجهًر ثٌْالَ ػجَ ....................1

 ـ وجٔش ِؼج٘ور ثٌْالَ د١ٓ ٌِٚ ٚإٌّثة١ً دّٖجًوز ًٚػج٠ز ........................ 2

 ................  ـ ثّضٌهس ٌِٚ ١ّٕجء وجٍِز ػجَ ........................  ػوث ِو٠ٕز ........................ ثٌضٝ ثّضٌهصٙج فٝ ِجًُ  ػجَ ........3

 

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( ؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز أِجَ ثٌ)√( ( ٝغ ػالِز 2)

 )           (    ـ فًٖ ِؤصٌّ وجِخ ه٠ف١و د١ٓ ثٌْجهثس ٚد١ؾ١ٓ ٌُٚ ٠ًٚ إٌٝ ٔضجةؼ .1

 )           (    َ .1782إد٠ًٌ  25ـ صقمك ثالْٔقجح ثإلٌّثة١ً ثٌىجًِ ِٓ ١ّٕجء فٝ 2

 )           (    َ . 1781أوضٛدٌ  6دــ ـ صُ ثغض١جي ثٌٌة١ِ ثٌْجهثس أعٕجء ثالفضفجي 3

 

 ( دُ صفٌْ ...؟ 3)

 ـ ػمو ِؤصٌّ وجِخ ه٠ف١و .1

.................................................................................................................................................................................. 

 َ .1771ـ ػمو ِؤصٌّ ٌٍْالَ فٝ ِو٠ًو دئّذج١ٔج ػجَ 2

.................................................................................................................................................................................. 

 

 ٌصذز ػٍٝ... ؟ ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّض4)

 َ .1773ـ ثصفجل١ز أٍّٚٛ 1

.................................................................................................................................................................................. 
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 ـ ػوَ ثْٔقجح إٌّثة١ً ِٓ ٟجدج .2

.................................................................................................................................................................................. 

 

 ( لــــــــــــــــــجًْ د١ٓ : 5)

 ظ : ) ثٌٙوف ـ ثٌٕضجةؼ ( .ـ ) ِؤصٌّ ِو٠ًو ٌٍْالَ ـ ثصفجل١ز أٍّٚٛ ( ِٓ ف1١

   َ . 1717ـ ِؼج٘ور ثٌْالَ ٌؼجَ  242ـ لٌثً ِؾٍِ ثألِٓ 2

 

 َ  (١ٔٛ٠2013ٛ  30َ ٠2011ٕٚج٠ٌ  25ثٌوًُ ثٌنجِِ ) عًٛصج 

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 1)

ج ـ  11)                                                                    ٠ٕج٠ٌ ........................ 25ـ ثّضٌّس عًٛر 1 ًِ ث ـ ٠ٌٕٙٓ (٠18ٛ ًٌ ج ـ ٕٙ ًِ ٛ٠ 

 ـ صٕقٝ ثٌٌة١ِ ِذجًن ػٓ ثٌٌةجّز ٚصٍُْ ........................ إهثًر ثٌذاله .2

 ٌّقىّز ثٌوّض٠ًٛز ـ ِؾٍِ ثٌٖؼخ ـ ِؾٍِ ثًٌٖٜٛ ( ) ثٌّؾٍِ ثٌؼْىٌٜ ـ ث                                                                              

 ٌٚجٌـ ثٌقَح ثٌٟٕٛٝ ف١ظ فًٚ ػٍٝ ........... % ِٓ  ِمجػو ثٌذٌٌّجْ .  2010ـ صُ ص٠ٌَٚ ثالٔضنجدجس ثٌذٌٌّج١ٔز ٌؼجَ 3

  (   78ـ  71ـ  76ـ  75)                                                                                                                                                 

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 2)

 )           (    ـ ِٓ ثألّذجح ثاللضٚجه٠ز ٌم١جَ ثٌغًٛر ثّضٌّثً ثٌؼًّ دمجْٔٛ ثٌطٛثًا .1

 )           (   َ .٠2011ٕج٠ٌ  25ؽضّجػ١ز فٝ ٌِٚ إٌٝ ل١جَ عًٛر ـ أهٜ ّٛء ثألٚٝجع ثال2

 )           (  َ .٠2011ٕج٠ٌ  25ـ ّجّ٘ش ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّضطًٛر ّٚٚجةً ثالصٚجي فٝ ثٔوالع عًٛر 3

 ( دُ صفٌْ ...؟ 3)

 ٠ٕج٠ٌ . 25ـ إٔوالع عًٛر 1

.................................................................................................................................................................................. 

 َ .2011ـ ٠ؼو ثٌؾ١ٔ ثٌٌّٜٚ ٘ٛ ثٌٞجِٓ ٌغًٛر ٠ٕج٠ٌ 2

.................................................................................................................................................................................. 

 ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ 4)

 ٠ٕج٠ٌ . 25ـ ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٝ ِغً ثٌف١ِ دٛن فٝ عًٛر 1

.................................................................................................................................................................................. 

٠ٕج٠ٌ .  25ـ ثالٝطٌثح ثألِٕٝ ثٌيٜ فوط فٝ عًٛر 2

.................................................................................................................................................................................. 
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 ( ِجىث ٠قوط إىث ...؟5)

َ . 2011ـ ٌُ صمُ عًٛر ٠ٕج٠ٌ 1

.................................................................................................................................................................................. 

َ . 2011ـ ٌُ صٖىً ثٌٍؾجْ ثٌٖؼذ١ز أعٕجء عًٛر ٠ٕج٠ٌ 2

.................................................................................................................................................................................. 

َ . 2011ـ ٌُ ٠ضٞجِٓ ثٌؾ١ٔ ِغ ثٌٖؼخ فٝ عًٛر ٠ٕج٠ٌ 3

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 (ثٌق١جر ث١ٌْج١ّز ٚػاللجس ٌِٚ ثٌو١ٌٚز ) ثٌٌثدؼز ثٌٛفور

 ثٌوًُ ثألٚي ) ثٌق١جر ث١ٌٕجد١ز ٚثٌقَد١ز ٚهًٚ ثٌٌّأر فٝ ثٌؼًّ ثٌٟٕٛٝ (

 ( أوًّ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز :1)

 َ .1827ـ أٖٔؤ " دمحم ػٍٝ " ِؾٍِ ........................  ػجَ 1

 َ .1866................  ػجَ ـ أٖٔؤ " ثّّجػ١ً " ِؾٍِ ........2

 َ . 1751َ صُ صٖى١ً ِؾٍِ ........................  ػجَ 1756ـ دّٛؽخ هّضًٛ ػجَ 3

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 2)

 ٌطفٝ ث١ٌْو ـ ػٍٝ فّٙٝ (  ... ) ِٚطفٝ وجًِ ـ ث١ٌٖل ػٍٝ ٠ّٛف ـ أفّو..ـ صؤِّ فَح ثإلٙالؿ ػٍٝ ثٌّذجها ثٌوّض٠ًٛز دٌةجّز ............1

 َ ثّضؾجدز ٌوػٛر ........................ 1813ـ أٖٔؤ ثٌنو٠ٛ ثّّجػ١ً أٚي ِوًّز ٌضؼ١ٍُ ثٌذٕجس ػجَ 2

 وجًِ ـ ػٍٝ ٠ّٛف ( فّو ٌطفٝ ث١ٌْو ـ ِٚطفٝ أ) ًفجػز ثٌطٙطجٜٚ ـ                                                                                           

 

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 3)

 )           (     َ ثألفَثح ث١ٌْج١ّز ثٌمجةّز .١ٌٛ٠1752ٛ  23ـ فٍش ) أٌغش ( عًٛر 1

 )           (  ث١ٌْجً ( .ـ أٙوً ثٌٌة١ِ دمحم ٔؾ١خ لٌثً ثٌّْجؿ دم١جَ عالعز ِٕجدٌ ٌٌٍأٜ ) ث١ّ١ٌٓ ٚث٠ٌّٛ 2ٚ

 )           (     ـ صٛف١ٌ ِٕجك ٠قمك ثٌٛفور ث١ٌٕٟٛز أفو أٖٔطز ِٕظّجس ثٌّؾضّغ ثٌّؤٝ .3

 

 ( ِٓ ٘ٛ ...؟ 4)

 ) ................................. ( َ .1701ـ أٙوًس أٚي ِؾٍز ْٔجة١ز ٠ٌِٚز " ث٠ٌٌقجٔز " ػجَ 1

 ) ................................. (     َ .1711ؽضّجػ١ز ػجَ ـ ػ١ٓ ػجةٖز ًثصخ ٠ٌٍٚر ٌٍٖتْٛ ثال2
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 ( دُ صفٌْ ...؟ 5)

 ـ ٠ُؼو ِؾٍِ ًٕٜٛ ثٌٕٛثح مطٛر ِّٙز فٝ صطًٛ ثٌق١جر ث١ٌٕجد١ز ث٠ٌٌّٚز .1

.................................................................................................................................................................................... 

 َ .1752َ : 1723ـ ػوَ ثالّضمٌثً ث١ٌْجّٝ فٝ ثٌفضٌر ِج د١ٓ 2

.................................................................................................................................................................................... 

 َ .1711ـ ٙوًٚ ثٌوّضًٛ ثٌوثةُ ٌؾ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌؼٌد١ز ػجَ 3

.................................................................................................................................................................................... 

 

 ثٌوًُ ثٌغجٔٝ ) ٌِٚ ٚثٌّٕظّجس ثإلل١ّ١ٍز ٚثٌو١ٌٚز (

 

 ( ثمضٌ ثإلؽجدز ثٌٚق١قز ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ : 1)

 ـ دجٔوٚٔؼ ـ دج٠ًِ ( ف ـ ٌَٕ ث١ٌٖل ١) ؽٕ                         ـ ّجّ٘ش ٌِٚ فٝ صؤ١ِّ فٌوز ػوَ ثالٔق١جٍ فٝ ِؤصٌّ ........................ 1

 ـ أفو أؽَٙر ثألُِ ثٌّضقور ثٌّْتٌٛز ػٓ ففع ثٌْالَ ٚثألِٓ ثٌو١١ٌٚٓ ٘ٛ ........................ 2

 ِجٔز ثٌؼجِز () ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ـ ثٌّؾٍِ ثاللضٚجهٜ ٚثالؽضّجػٝ ـ ِؾٍِ ثألِٓ ـ ثأل                                                                            

 ..... ) ثٌفجٚ ـ ث١ْ١ٔٛ١ٌف ـ ث١ٌْٛٔىٛ ـ ثٌٚقز ثٌؼج١ٌّز (....ـ ِٕظّز ه١ٌٚز ّجّ٘ش فٝ إٔمجى ِؼجدو أدٛ ّّذً ٚإف١جء ِىضذز ثإلّىٕو٠ًز ٘ٝ ......3

 

 أِجَ ثٌؼذجًثس غ١ٌ ٙق١قز ِغ ثٌض٠ٛٚخ : )×( أِجَ ثٌؼذجًثس ثٌٚق١قز ٚػالِز )√( ( ٝغ ػالِز 2)

 )           (      َ دوٌٚز ثٌْٛهثْ .1764ز أف٠ٌم١ز ػجَ ـ ػموس أٚي ل1ّ

 )           (   ـ ِؾٍِ ثألِٓ ٘ٛ ثٌّْتٛي ػٓ ثٌٕٖجٟ ثاللضٚجهٜ ٚثالؽضّجػٝ ٌألُِ ثٌّضقور .2

 )           (   ـ ث١ْ١ٔٛ١ٌف إفوٜ ِٕظّجس ثألُِ ثٌّضقور ثٌّضنٚٚز فٝ ثٌّؾجي ثًٌَثػٝ .3

 

 ًر ِٓ ثٌؼذجًثس ث٢ص١ز : ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ إ١ٌٗ وً ػذج3)

 ) ................................. (                ـ أُ٘ أؽَٙر ثألُِ ثٌّضقور ثٌّْتٌٛز ػٓ ففع ثٌْالَ ٚثألِٓ ثٌو١١ٌٚٓ .1

 . () ................................ ـ ِٓ ثٌّٕظّجس ثٌضجدؼز ٌألُِ ثٌّضقور ِضنٚٚز فٝ ثٌّؾجي ثًٌَثػٝ ِٚمٌ٘ج ًِٚج .2

 ) ................................. (                       ـ ثٌؾٙجٍ ثٌمٞجةٝ ثألّجّٝ ٌألُِ ثٌّضقور ِٚمٌ٘ج ال٘جٜ دٌٕٙٛوث .3

 

 ( ِج ثٌّمٚٛه دىً ِٓ ....؟ 4)

 ـ ثٌّٕظّز ثإلل١ّ١ٍز .1

.................................................................................................................................................................................... 

 ـ ثٌّٕظّز ثٌو١ٌٚز .2

.................................................................................................................................................................................... 
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 ( دُ صفٌْ ...؟ 5)

 ـ ثألُِ ثٌّضقور ِٕظّز ه١ٌٚز .1

.................................................................................................................................................................................... 

 ـ إٖٔجء ِؾٍِ ثٌٛٙج٠ز .2

.................................................................................................................................................................................... 

 ٔق١جٍ ِٕظّز ه١ٌٚز .ـ صُؼو ِٕظّز فٌوز ػوَ ثال3

.................................................................................................................................................................................... 

     )   ثٌؼجٌُ ثٌّٛثًه ٚثألٖٔطز ثاللضٚجه٠ز فٝ )  ثألٌٚٝ ثٌٛفورإؽجدجس 

 ثٌوًُ ثألٚي ) ثٌٕٖجٟ ثًٌَثػٝ ِٚٛثًهٖ فٝ ثٌؼجٌُ (  
 ثٌّطجٟ -3                  ثٌىضجْ   -2      ثٌذٓ                    -1 :1ُ

   )√( -3          ثٌذٕؾٌ    )×(  -2                    )√(      -1 :2ُ

 ز ثٌضؾج٠ًزثًٌَثػ -2       ثٌّطجٟ              -1 : 3ُ

ُ:4 

 ألٔٙج صضُ ِٓ مالي ػ١ٍّجس ػو٠ور ِغً ديً ثٌقذٛح ٚ ثٌٌٜ ٚ صٕم١ز ثٌقٖجةٔ -1

 ألٔٙج صضُ فٝ َِثًع ٚثّؼز دٙوف ثإلٔضجػ ثٌٞنُ -2

 ألٔٗ ٠ًَع فٝ ثٌّٕجٟك ثٌّوث٠ًز ثٌقجًر ٚ٘ٝ ِٕجٟك غ١ٌ ِٛؽٛهر فٝ أًٚٚدج -3

ُ:5 

 لٍز ثٌضىج١ٌف ٚ لٍز ثٌؼّجٌز ثًٌَثػ١ز -1

 إّضنوثَ ث٢الس ٚ ث١ٌّىٕز ثًٌَثػ١ز ٙؼٛدز -2

 

 ثٌوًُ ثٌغجٔٝ ) ثٌٌػٝ ٚثٌغٌٚر ثٌق١ٛث١ٔز ٚثٌّْى١ز فٝ ثٌؼجٌُ (                          

 ثٌٕٙو -3ثٌٕٙو              -2ث١ٌٚٓ                         -1: 1ُ

 ٖ ثٌّجٌقزِٓ ث١ٌّج)×(   -3)√(             -2ث١ٌٚٓ                 )×(  -1 :2ُ

 ثٌٌػٝ ثٌذوثةٝ -2ثٌٌػٝ ثٌضؾجًٜ         -1 :3ُ

 ثٌضؾجًٜ -3           ثٌٛال٠جس ثٌّضقور     -2   آ١ّج                   -1 :4ُ

ُ:5 

 ٠ؤهٜ ثٌضطًٛ ثٌضىٌٕٛٛؽٝ إٌٝ ٠ٍجهر إٔضجػ ثألّّجن ِٓ مالي ثٌضّٛغ فٝ صٌد١ز ثألّّجن ػٍٝ أِّ ػ١ٍّز فو٠غز -1

 ٚي ٚ ص١ٟٛٓ ثٌذوٚدْذخ صوفك ثٌذضٌ -2

 

 ثٌوًُ ثٌغجٌظ ) ثٌٕٖجٟ ثٌضؼو٠ٕٝ فٝ ثٌؼجٌُ (                                           

 ثٌْؼٛه٠ز -3ث١ٌٚٓ         -2ثٌقو٠و          -1: 1ُ

 -ثٌْؼٛه٠ز–مطؤ   -3ٙـ           -2ٙـ       -1 :2ُ

 ثٌطذ١ؼٝ ثٌغجٍ  -3ثٌفقُ        -2فقُ ثٌذ١ض١ِٕٛٝ        -1 :3ُ

ُ:4 

 ٠ومً فٝ ٕٙجػز ثألّّور ٚ ثٌّذ١وثس ثٌق٠ٌٖز -1

 ف١ظ صضٛثفٌ دٙيٖ ثٌوٚي ثٌنذٌر ثٌؼ١ٍّز ٚ ثٌف١ٕز ثٌّضطًٛر ٚأ٠ٞج ثٌطجلز ثٌىٌٙدجة١ز -2

 ٔظٌث ٠ٌَجهر ثٌطٍخ ػ١ٍٗ ٚ صؼوه إّضنوثِجصٗ -3

ُ:5 

 ثإلًصفجع ثٌّْضٌّ فٝ أّؼجً ثٌذضٌٚي -1

 ذو٠ً ٌّٚجهً ثٌطجلز ثألمٌٜصّٛغ هٚي ثٌؼجٌُ فٝ إّضنوثِٗ و -2

 

 ثٌوًُ ثٌٌثدغ ) ثٌٕٖجٟ ثٌٕٚجػٝ فٝ ثٌؼجٌُ (                           

 ٕٖ٘ٛ-3                      وٕوث -2        غٌح ٠ّٚٚ أًٚٚدج ثٌٕٚجػٝ -1 :1ُ
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 أٚوٌث١ٔج -3       ثٌٍّّىز ثٌّضقور   -2                   ثٌّٛلغ ثٌّض١َّ       -1 :2ُ

 -إل١ٍُ ٌٕق آ١ّج –مطؤ  -3        -ثٌطذ١ؼ١ز –مطؤ  -2     ٌٕق ثٌٛال٠جس ثٌّضقور   –مطؤ  -1      :3ُ

 ثإلصقجه ثألًٚٚدٝ ١٘تز-3                  ثٌٕٚجػز -2      إل١ٍُ ٌٕق ثٌٛال٠جس ثٌّضقور    -1      :4ُ

ُ:5 

 دْذخ إًصفجع ِضّٛطجس ثٌومٛي -1

 ثٌٕٚجػز ٚ دجٌضجٌٝ ثٌضؾجًر دْذخ ثٌضموَ فٝ ثًٌَثػز ٚ -2

 ف١ظ صضٛثفٌ فٝ أًٚٚدج دٖىً ػجَ وً ِمِٛجس ثٌٕٚجػز -3

 

 (ّٔجىػ ٌذؼٜ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز ٚثٌّضموِز ) ثٌغج١ٔز ثٌٛفورإؽجدجس 
 ثٌوًُ ثألٚي ) ؽ٠ًّٛٙز ثٌٕٙو (

 ـ ثإلٌىض١ٌٔٚجس ـ ثٌّْٕٛؽجس .3                       ـ ثٌذٕغجي .2          ـ ثٌّٖجي .1   ( أوًّ ثٌؼذجًثس ثٌضج١ٌز :1)

 ـ ثٌفقُ . 3                        ـ ّٕجاًل .2      ـ دٕؾاله٠ٔ . 1               ( ثمضٌ ثإلؽجدز2)

 صٚوً .)×( ـ 3     وٓ .وفٝ ٘ٞذز ثٌ)×( ـ 2      ثٌّٖجي .)×( ـ 1               ( ٝغ ػالِز 3)

 ( دُ صفٌْ ...؟ 4)

 ـ إلفضمجً٘ج ٌٍذضٌٚي ِٚٚجهً ثٌطجلز ثألمٌٜ .2                ١ٕز ّٚو فجؽز ثٌْىجْ ِٓ ثٌغيثء .ْىـ ٌّٛثؽٙز ثٌّٖىٍز ث1ٌ

 ـ دْذخ صٛثفٌ ِمِٛجس ثٌٕٚجػز ٚثال٘ضّجَ دجٌضؼ١ٍُ ٚثٌذقظ ثٌؼٍّٝ .3

 ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ 5)

 ؾٛء ثٌٕٙو الّضنوثَ ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز ٚثٌىٌٙدجة١ز . ـ 2ٌ           ٌوٚي ثٌٌة١ْ١ز ثٌّٕضؾز ٌألّّجن .ـ أٙذقش ثٌٕٙو ِٓ ث1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (ثٌذٌث٠ًٍ ) ؽ٠ًّٛٙز  غجٔٝثٌ ثٌوًُ
 1ػ

 

 نصف -3غ         74- 35 -2ش         33-5 -1-
   2مليون كم 8,5-6االطلنطي      -5سورينام      –فينزويال  –جوينا  – 4
 % 50 –مليون نسمه  203 -8       المعتدل الرطب –االستوائي  -7
 ريودي جانيرو –ساوباولو  -11%     25 -10الجنوب الشرقي         -9

 السكر اللحوم البن  المعادن -13برازيليا         -12
 االثاث –الموارد الغذائيه  –االقطان   - 14
 
 2ج

 بسبب المدن الرئيسية  -1
 العاده توزيع السكان -2

 لوجود المراعي الطبيعية -3

 بسبب التبادل التجاري واالقتصادي  -4
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 ) ؽ٠ًّٛٙز ١ٔؾ٠ٌ١ج ثالصقجه٠ز ( ٌظثٌوًُ ثٌغج

 

 ـ ثٌذضٌٚي . 3               ـ ثألٍٟٕطٝ . 2         ـ ثٌىج١ٌِْٚ ٚصٖجه .1       ( ثمضٌ ثإلؽجدز 1)

 ثٌؼجّٙز ثٌقج١ٌز . )×( ـ 3            ثًٌَثػز .)×( ـ 2               ٌح . غثٌ)×( ـ 1         ( ٝغ ػالِز 2)

 ـ إ٠ذجهثْ .3                   الؽُٛ . ـ2                 ـ ٌٔٙ ث١ٌٕؾٌ .1     ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ 3)

 ( لــــــــــــــــجًْ د١ٓ :4)

 

 ١ٔؾ٠ٌ١ج ثٌٕٙو 

غ فٝ لجًر آ١ّج ، ٠قو٘ج ّٕجاًل صم ثٌّٛلغ ثٌؾغٌثفٝ

١ٓ ٚدٛصجْ ، جي ٚث١ٌٔٚذ

جً ّٚثٌّٖجي ثٌٌٖلٝ ١ِجٔ

ٚثٌّٖجي ثٌغٌدٝ دجوْضجْ 

ٚثٌٌٖق ٚثٌؾٕٛح ثٌٌٖلٝ م١ٍؼ 

غٌدٝ ثٌذٕغجي ٚثٌغٌح ٚثٌؾٕٛح ثٌ

 ثٌذقٌ ثٌؼٌدٝ .

صمغ غٌح ثف٠ٌم١ج ٠قو٘ج ّٕجاًل 

ث١ٌٕؾٌ ٚؽٕٛدًج ثٌّق٠١ ثالٍٟٕطٝ 

ٌٕٚلًج ثٌىج١ٌِْٚ ٚصٖجه ٚغًٌدج 

 د١ٕٓ 

 ثدٛؽج ـ إ٠ذجهثْ ـ الؽُٛ ١ٔٛهٌٙٝ ـ دِٛذجٜ ـ ف١و أدجه أُ٘ ثٌّوْ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : المانيا الدرس الرابع

 الشمال   والبمطي  -3      شرقا 14 33 - 6  -2ش     25 -47 33  –اوربا  – 1      1ػ
 المخروطية  والنفضيو  -ثمث  –6الراين     والب  – -5النمسا و سويسرا     – -4
  المالبس  و الغاز و البترول  -9     برلين  – 8السهل الشمالي و االوديو النهرية     -7
 و السيارات و الصناعات الكيماويةاالالت  -13 

    3ج

 احالل الزراعو محمها  –التوسع العمراني -1

 ابيع المائية الن بها التالل والين-2        

 بسبب جذب االستثمارات وتدفق رؤس االموال -3        

 مصانع االلمانيو الن بها مقر عدد من الشركات وال-4        

 لمحطات توليد الكهرباء من الرياح في مصر  لمانياايتمثل في تمويل  –بسبب التبادل االقتصادي -5        

 

 

 

 ٠ٌِى١ز () ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثألنجِِ ثٌوًُ ثٌ

 

 ـ أالّىج . 3         ـ ّجْ فٌث١ْْٔىٛ ـ ٌُٛ ثٔؾٍُٛ .2                    ـ ث١ٌّْْذٝ .1             : ( أو1ًّ)

 ـ ١ٕىجغٛ . 3                                           ـ ًثدؼز .2                          ـ أالّىج .1              ( ثمضٌ 2)

 )√( .ـ 3                                             )√( .ـ 2         أالّىج ٚ٘جٚثٜ .)×( ـ 1    ِز: ( ٝغ ػال3)

 ( دُ صفٌْ ...؟ 4)

 ـ دْذخ ثٌظٌٚف ثٌطذ١ؼ١ز ثٌٚؼذز .2       إصْجع ِْجفضٙج ٚصٕٛع صٞج٠ًْٙج . ـ دْذخ1
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 * دْذخ ٚؽٛه ثألٔٙجً ٚثٌذق١ٌثس .  ٓ وذ٠ٌ١ٓ ّ٘ج ثألٍٟٕطٝ ٚثٌٙجهٜ .ـ * دْذخ ٚلٛػٙج ػٍٝ ِق١ط3١

 ( ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٝ... ؟ 5)

 ـ أهٜ ىٌه إٌٝ صؼوه ثألٖٔطز ثاللضٚجه٠ز ٚٝنجِز إٔضجؽٙج فؤٙذقش ثٌمٛر ثإللضٚجه٠ز ثألٌٚٝ فٝ ثٌؼجٌُ .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (   ١ٌٛ٠ٛ ٚثٌٌٚثع ثٌؼٌدٝ ثإلٌّثة١ٍٝ 23عًٛر   (ثٌغجٌغز ثٌٛفورثؽجدجس 
 َ  (١ٌٛ٠1752ٛ  23ثٌوًُ ثألٚي ) عًٛر 

 صِٛٔ –ثٌؾَثةٌ  –ثٌْٛهثْ  -3َ     1752ٙالؿ ثًٌَثػٝ ثألٚي ّذضّذٌ ثإل -2             ثٌٞذجٟ ثألفٌثً    -1 :1ُ

 لجْٔٛ ثإلٙالؿ ثًٌَثػٝ -3                                                1753 -2ِٚطفٝ ثٌٕقجُ               -1 :2ُ

 1755َ -مطؤ   -3                                           ٙـ         -2     َ   ١ٌٛ٠1756ٛ  –مطؤ  -1 :3ُ

 إصفجل١ز ثٌؾالء ػٓ ٌِٚ -3                                     ػوَ ثإلٔق١جٍ     -2                 أًٔٛ ثٌْجهثس   -1 :4ُ

ُ:5 

 ثٌمٞجء ػٍٝ ثإللطجع -2                       فّج٠ز ثٌذاله ِٓ مطٌ ثٌف١ٞجْ ٚصن٠َٓ ث١ٌّجٖ ٚص١ٌٛو ثٌىٌٙدجء -1

 ِٕـ ثٌٌّأر فك ثإلٔضنجح ٚ ثٌضٌٕـ ٌّؾٍِ ثألِز -3

 

 ثٌوًُ ثٌغجٔٝ ) ٌِٚ ٚثٌم١ٞز ثٌفٍْط١ٕ١ز (

 ًٚؽٌٍ -3د٠ٌطج١ٔج           -2ثٌقجػ أ١ِٓ ثٌق١ْٕٝ         -1 :1ُ

 -ّٕضجْ –مطؤ  -3    ٙـ            -2             -د٠ٌطج١ٔج –مطؤ  -1 :2ُ

 دًّٛؼ١و -3ثٌّضقور           ًٚؽٌٍ ٠ٌٍٚ مجًؽ١ز ثٌٛال٠جس -2                 د٠ٌطج١ٔج       -1 :3ُ

 

ُ:4 

  ػوَ إٌضَثَ إٌّثة١ً دجٌٙؤز ثٌضٝ صّٕٞٙج إلضٌثؿ  ثٌٛال٠جس ثٌّضقور إٌٝ ِؾٍِ ثألِٓ ٚثٌيٜ ٔ٘ ػٍٝ إلجِز ٘ؤز ٌّور ٌٕٙ ٠ّضٕغ مالٌٙج  -1

 ثهٜ إٌٝ صفٛق ث١ٌٙٛه ػٍٝ ؽ١ّغ ؽذٙجس ثٌمضجي ثٌؼٌح ٚ ث١ٌٙٛه ػٓ ؽٍخ ثألٍّقز ٚ ثٌّقجًد١ٓ إٌٝ فٍْط١ٓ ِّج    

 صٕف١يث إلصفجل١ز ثٌوفجع ثٌّٖضٌن د١ٓ ٌِٚ ٚ ٠ًّٛج -2

 دْذخ ثٌمٚف ثٌّْضٌّ دجٌّوفؼ١ز ٌن٠ دج١ًٌف ٚ صق١ٕٚجصٗ ػٍٝ ٟٛي لٕجر ث٠ٌِْٛ -3

:ُ5 

 َ 1748ِج٠ٛ  15إػالْ ث١ٌٙٛه ل١جَ هٌٚز إٌّثة١ً فٝ  -1

 إصنجى ػور إؽٌثءثس ٌضٕف١ي ٚػو دٍفًٛ ِٕٙج: لًٌس فىِٛز ثإلٔضوثح ثٌذ٠ٌطجٔٝ  -2

 (ثٌّْجؿ دٙؾٌر أػوثه وذ١ٌر ِٓ ث١ٌٙٛه ِٓ ٕضٝ أٔقجء ثٌؼجٌُ إٌٝ فٍْط1ٓ١)          

 (ثٌّْجؿ دئٔضمجي ٍِى١ز ثألًثٝٝ ِٓ ػٌح فٍْط١ٓ إٌٝ ث١ٌٙٛه ػٓ ٠ٌٟك ثٌٌٖثء2)          

 ِٕغ إمضٌثق ثٌطجةٌثس ثإلٌٌّت١ٍ١ز ٌألؽٛثء ث٠ٌٌّٚز -3

 

 َ (1713ثٌوًُ ثٌغجٌظ ) فٌح أوضٛدٌ                                              
 أفّو إّّجػ١ً -3            1713صمو٠ُ ثٌٌة١ِ ثأل٠ٌِىٝ ِْجػوثس ػجؽٍز إلٌّثة١ً ػجَ  -2           1713أوضٛدٌ  -1 :1ُ

 ٙـ  -3                                                                               ٙـ      -2              ٙـ           -1 :2ُ

ُ:3 

 )ػ( صقط١ُ أّطًٛر ثٌؾ١ٔ ثإلٌّثة١ٍٝ ثٌيٜ ال ٠ََٙ      )ح(إظٙجً أ١ّ٘ز إّضنوثَ ّالؿ ثٌٕف٠ ثٌؼٌدٝ  )أ( إٔٙجء فجٌز ثٌالفٌح ٚ ثٌالٍُّ   -1

 أٝؼف لٛصٙجإٝطٌثً إٌّثة١ً إٌٝ ثٌقٌح فٝ ؽذٙض١ٓ فٝ ٔفِ ثٌٛلش ِّج  -2

 ٔض١ؾز ٌّج فوط أعٕجء ثٌقٌح ِٓ أ١ٙٔجً ثٌنطٟٛ ثٌوفجػ١ز ٚ ثٌضق١ٕٚجس ثٌم٠ٛز ِغً م٠ دج١ًٌف   :4ُ

ُ:5 

 1713ٌَّج إٝطٌس ٌِٚ ٚ ٠ًّٛج ٌنٛٛ فٌح أوضٛدٌ  -1

 ألهٜ ىٌه إٌٝ صم٠ٛز ِٛلف ثٌؼوٚ ثإلٌّثة١ٍٝ ٚإٝؼجف ثٌّٛلف ثٌٌّٜٚ ثًٌْٜٛ -2

 صو١ٌِ م٠ دج١ًٌف ٚفُْ ثٌّؼٌوز ٌٚجٌـ ثٌؾجٔخ ثٌٌّٜٚ دٙيٖ ثٌٌْػزٌّج صّىٕش ثٌمٛثس ث٠ٌٌّٚز ِٓ  -3

 

 ثٌوًُ ثٌٌثدغ ) ٌِٚ ٚثٌٌٚثع ثٌؼٌدٝ ثإلٌّثة١ٍٝ (
 1787َ –ٟجدج  –َ 1717 -3                    ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز    -2َ                1711 -1      :1ُ

 ٙـ -3             7178َ–مطؤ  -2         ج٘ور ّالَ د١ٓ ٌِٚ ٚ إٌّثة١ًصُ ثٌضًٛٙ إٌٝ ٌِٖٚع ِؼ -مطؤ -1     :2ُ
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ُ3 : 

 ٌٍضًٛٙ إٌٝ إصفجق ) ِؼج٘ور( ٌٍْالَ د١ٓ ٌِٚ ٚ إٌّثة١ً -1

 ٌٍوػٛر إٌٝ فً ثٌٌٚثع ثٌؼٌدٝ ثإلٌّثة١ٍٝ ػٍٝ أّجُ ِذوأ ثألِٓ ِمجدً ثٌْالَ -2

ُ:4 

 إلجِز ِؾٍِ ص٠ٌٖؼٝ ِٕضنخ ٌٍٖؼخ ثٌفٍْط١ٕٝ-    ٍْطز ث١ٌٕٟٛز ثٌفٍْط١ٕ١ز(إلجِز ٍّطز فى١ِٛز ىثص١ز إٔضمج١ٌز فٍْط١ٕ١ز ) ثٌ -1

 إٖٔجء لٛر ٌٕٟز فٍْط١ٕ١ز ل٠ٛز ٌّٞجْ ففع ثألِٓ ٚ ثٌٕظجَ -

 إفجٌز ل١ٞز ٟجدج إٌٝ ١٘تز ثٌضقى١ُ ثٌوٌٚٝ -2

ُ5:  1-  

 إصفجل١ز أٍّٚٛ ِؤصٌّ ِو٠ًو ٚؽٗ ثٌّمجًٔز 

 ثألّذجح

 

 إلٌّثة١ٍٝثٌوػٛر إٌٝ فً ثٌٌٚثع ثٌؼٌدٝ ث

 

 1773َصٛل١غ إصفجق فٍْط١ٕٝ إٌّثة١ٍٝ دٌػج٠ز أ٠ٌِى١ز ّذضّذٌ

 ثٌٕضجةؼ

 

فوٚط ِفجٚٝجس ٠ٌّز د١ٓ إٌّثة١ً ٚ ِٕظّز ثٌضق٠ٌٌ 

 ثٌفٍْط١ٕ١ز صّنٜ ػٕٙج صٛل١غ إصفجل١ز أٍّٚٛ

 

إلجِز ِؾٍِ ص٠ٌٖؼٝ  -إلجِز ٍّطز فى١ِٛز ىثص١ز فٍْط١ٕ١ز

 ِٕضنخ ٌٍٖؼخ ثٌفٍْط١ٕٝ 

 

 

 ١ٔٛ٠1761َٛ  5ٔ٘ ػٍٝ ثإلْٔقجح ثٌىجًِ إلٌّثة١ً ِٓ ثألًثٝٝ ثٌضٝ إفضٍضٙج فٝ فٌح   242ثألِٓ لٌثً ِؾٍِ  -2

 َ(1713) ٌٚىٓ إٌّثة١ً ٌُ صٍضََ دٙيث ثٌمٌثً ِّج أهٜ إٌٝ إٔوالع فٌح أوضٛدٌ  

 ٔٚش ػٍٝ 1717َِؼج٘ور ثٌْالَ ٌؼجَ 

 )ح(إٔٙجء فجٌز ثٌقٌح د١ٓ ٌِٚ ٚ إٌّثة١ً          1761َ)أ(إْٔقجح إٌّثة١ً ثٌىجًِ ِٓ ١ّٕجء ثٌضٝ إفضٍضٙج  

 242)ه(ثٌضطذ١ك ثٌىجًِ ٌمٌثً ِؾٍِ ثألِٓ ثٌوٌٚٝ ًلُ                    )ػ(إفضٌثَ وً ٌٟف ١ٌْجهر ٚ إّضمالي ثٌطٌف ثألمٌ

 

 َ  (١ٔٛ٠2013ٛ  30َ ٠2011ٕٚج٠ٌ  25) عًٛصج  ثٌوًُ ثٌنجِِ
 71 -3ٌؼْىٌٜ            ثٌّؾٍِ ث -2              ٠ِٛج       18 -1 :1ُ

 ٙـ -3                         ٙـ    -2       -ثٌنٚنٚز –مطؤ  -1 :2ُ

ُ:3 

     صوً٘ٛ ثألفٛثي ثٌٚق١ز ٚ ثٌنو١ِز ٚ ثٌضؼ١ّ١ٍز )ػ(        )ح( ّٛء ثألٚٝجع ثإلؽضّجػ١ز             صوً٘ٛ ثألٚٝجع ثإللضٚجه٠ز )أ( -1

 2010َ)ٖ( ص٠ٌَٚ ثإلٔضنجدجس ثٌذٌٌّج١ٔز ٌّؾٍِ ثٌٖؼخ       ثًٜء)ه(إّضٌّثً ثٌؼًّ دمجْٔٛ ثٌطٛ    

 ف١ظ أْ ثٌّؾٍِ ثٌؼْىٌٜ ٘ٛ ثٌيٜ صٍُْ ثٌٍْطز ِٓ ثٌٌة١ِ ثٌّضٕقٝ ِذجًن ٌض١ٍّْٙج ف١ّج دؼو ٌٌٍة١ِ ثٌيٜ ١ّٕضنذٗ ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ -2

 إّضٌّثً ثٌغًٛر ٚٚفور ٙف ثٌغٛثً -1 :4ُ

 ف فّج٠ز ثٌّٕٖآس ٚ ثٌّٕجٟك ٚ ثإلّضؼجٔز دجٌمٛثس ثٌٍّْقز ث٠ٌٌّٚزصُ صٖى١ً ِج ػٌف دجٌٍؾجْ ثٌٖؼذ١ز دٙو -2

ُ:5 

 ٌَثهس أػّجي ثٌٌْلز ٚ ثٌض٠ٌٚغ ٚ صؼٌٛ ثٌّجي ثٌؼجَ ٚ ثٌنجٗ ٌٍٕٙخ -2            أؽخ دٕفْه -1

 ٠ٕج٠ٌ 25ٌُ صٕؾـ عًٛر  -3

 

 ( ثٌق١جر ث١ٌْج١ّز ٚػاللجس ٌِٚ ثٌو١ٌٚز ) ثٌٌثدؼز ثٌٛفورإؽجدجس 
 ) ثٌق١جر ث١ٌٕجد١ز ٚثٌقَد١ز ٚهًٚ ثٌٌّأر فٝ ثٌؼًّ ثٌٟٕٛٝ (ثٌوًُ ثألٚي 

 

 ـ ثألِز .  3             ـ ًٕٜٛ ثٌٕٛثح .2              ـ ثًٌّٖٛر .1             ( أوًّ 1)

          ـ ًفجػز ثٌطٙطجٜٚ .2 ث١ٌٖل ػٍٝ ٠ّٛف . -1    ( ثمضٌ ثإلؽجدز 2)

 )√(. ـ 3    ثٌٌة١ِ ثٌْجهثس .)×( ـ 2                     )√( .ـ 1     ( ٝغ ػالِز 3)

            ـ ثٌٌة١ِ ثٌْجهثس .2           ـ ؽ١ٍّز فجفع .1     ( ِٓ ٘ٛ ...؟ 4)

 ( دُ صفٌْ ...؟ 5)

 . و دمحم ػٍٝأٚي ِؾٍِ ِٕضنخ ِٕي ػٙ ـ أل1ٗٔ

 ١ٓ ٍّطجس ثالفضالي ثٌذ٠ٌطجٔٝ .ـ دْذخ ثٌٌٚثػجس د١ٓ ثألفَثح ٚثٌٚوثَ د١ٓ فَح ثٌٛفو ٚثٌمٌٚ ثٌٍّىٝ ثٚد١ٕٗ ٚد2

 * إلٌثً ِذجها ثٌضؼوه٠ز ثٌقَد١ز . * ثّضمالي ثٌمٞجء . ـ ١ٌؤوو ػٍٝ * ١ّجهر ثٌمجْٔٛ .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثٌوًُ ثٌغجٔٝ ) ٌِٚ ٚثٌّٕظّجس ثإلل١ّ١ٍز ٚثٌو١ٌٚز (

 

 ـ ث١ٌْٛٔىٛ .3                             ـ ِؾٍِ ثألِٓ .2            ـ دجٔوٚٔؼ .1           ( ثمضٌ ثإلؽجدز 1)

 ثٌطفٌٛز .)×( ـ 3    ففع ثألِٓ ٚثٌْالَ ثٌو١١ٌٚٓ .)×( ـ 2        .  دٌّٚ)×( ـ 1            ( ٝغ ػالِز 2)

 ـ ِقىّز ثٌؼوي ثٌو١ٌٚز . 3                                       ـ ثٌفجٚ .2       ـ ِؾٍِ ثألِٓ .1        ( ثوضخ ِج ص١ٌٖ 3)

 ( ِج ثٌّمٚٛه دىً ِٓ ....؟ 4)

 ثٌضٝ صٌصذ٠ دذؼٞٙج دٌٚثد٠ ِؼ١ٕز . ـ ِٕظّز صؾّغ ػوهًث ِٓ ثٌوٚي ثٌّْضمٍز 1

 ٌُ صٌصذ٠ دذؼٞٙج دٌٚثد٠ ِؼ١ٕز . ٚ إْ ـ ِٕظّز صُٞ فٝ ػ٠ٛٞضٙج هٚي ثٌؼجٌُ ثٌّْضمٍز 2

 ( دُ صفٌْ ...؟ 5)

 ـ ألٔٙج صُٞ فٝ ػ٠ٛٞضٙج هٚاًل ال صٌصذ٠ ِغ دؼٞٙج دٌٚثد٠ إل١ّ١ٍز .1

 ٔقٛ ثٌقىُ ثٌيثصٝ ٚثالّضمالي .ـ ٌٌػج٠ز ِٚجٌـ ٕؼٛح ثٌذٍوثْ ثٌضٝ وجٔش ِقضٍز ٚثألمي د١و٘ج 2

 ـ ألٔٙج صُٞ هٚاًل ِٓ لجًثس إف٠ٌم١ج ٚآ١ّج ٚأًٚٚدج ٚأ٠ٌِىج ثٌالص١ٕ١ز ) ثٌؾٕٛد١ز ( .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 


